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มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ผลสัมฤทธิ ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 1 ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
 
ข้อ 2 ด้านการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรและบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เปน็ศูนย์กลางด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมด าเนินตนตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
        1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
 

    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับ ดี      
          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการคิด ในระดับด ี
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      3) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพืน้ฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
          3.2 นักเรียนมีผลงานจากการท าโครงงาน/สิ่งประดิษฐแ์ละ
สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างานและปัญหา
อุปสรรคของการท างานได ้
          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้ 
และมีการเผยแพร่ 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และสรุปความรูไ้ดด้้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ได้จากการสบืค้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดบัดี 
         4.3 นักเรียนมีทักษะดา้น Digital Literacy ในการเรียนรู้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         5.1 นักเรียนมีผลการเรยีนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
               5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดบั 2.5 ขึ้นไป 
               5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
               5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
               5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
               5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
               5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ
ศึกษา พลศึกษา ระดบั 2.5 ขึ้นไป 
               5.1.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ระดบั 2.5 ขึ้นไป 
               5.1.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
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        6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
         6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
         6.2 นักเรียนมี ID plan หรือ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 
         6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่3 และ 6  
 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึน้ 
         6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่3 และ 6  
มีความพร้อมในการท างาน และประกอบอาชพี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
ในระดับด ี
         1.2 นักเรียนมีความรับผดิชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมจีิต
อาสา มีค่านิยมที่ดงีามตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี  
วันส าคัญ และกิจกรรมของท้องถิ่น แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย และการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ่น  
         2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        3.1 นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
         3.2 นักเรียนมีทัศนคติทีด่ีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
          4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสงู และพฒันาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
          4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ทุกข้อ 
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           4.3 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏบิัติตนตามสุขบญัญัติ 10 ประการ 
         4.4 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การ
ทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 
          4.5 นักเรียนมีความรู้ทกัษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ สามารถปรบัตัวเข้ากับสังคมได้ 
          4.6 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมจีิตสาธารณะ 
          4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 
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มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ข้อ 3 ด้านการส่งเสริม 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
ข้อ 6 ด้านการพฒันาระบบ
บริหารจัดการและสง่เสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร ครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาที่
เข้มแข็งอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
           2.1.1 สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ สอดคล้องกบัแผนการศึกษาแหง่ชาติ
และความต้องการของชุมชน ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
           2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงอยา่งครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ จนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
            2.1.3 สถานศกึษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของ
ทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การ
อ่าน การเขียน การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่าง
เหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถว้นตามบรบิท
ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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              2.1.4 สถานศึกษาจัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละ

มาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้รบัทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้
ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 
           2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ทีไ่ด้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
           2.2.2 สถานศึกษามีและด าเนนิงานพฒันาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มคีวามเหมาะสม ครอบคลุมงาน
วิชาการที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสทิธิภาพ 
            2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเปน็ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธี
ที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและทนัสมยั ทั้ง
จากแหล่ง ข้อมูลเอกสาร และผูท้ี่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
           2.2.4 สถานศึกษาก าหนดวิธีการด าเนินงานทุกกิจกรรม
โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ด าเนินการในทุกระบบครอบคลมุการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา เปดิโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
           2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ให้บรรลตุาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการเสนอแผนพฒันาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานให้ความเห็นชอบ และรบัรู้
ร่วมกันอย่างกว้างขวางอย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานตน้สงักัด
รับทราบ 
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            2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดท าแผนปฏบิัตกิาร

ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายทีส่ าคัญและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
           2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานให้ความเห็นชอบ และรบัรู้
ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมรีะบบ และแจ้งให้หน่วยงานตน้สังกัด
รับทราบ   
           2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศกึษา 
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           2.2.9 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้
บุคลากรในสถานศึกษาด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสรา้งการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและบทบาทหนา้ที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏทิินที่ก าหนด ใช้
งบประมาณอย่างคุ้มคา่ ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึง
พอใจ 
           2.2.10 สถานศึกษามีการก าหนดปฏิทนิ และแผนก ากบั
ติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากบัติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทกุ
โครงการ กิจกรรม โดยผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
            2.2.11 สถานศึกษามกีารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ครบถ้วนเกินร้อยละ 80 ขึ้น
ไปของจ านวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดย
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค ์มีการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวขอ้ง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการด าเนินงาน 
             2.2.12 สถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผดิชอบในการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้าง
ความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน 
ก าหนดภารกิจปฏิทนิการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงาน
อย่างเป็นระบบ 
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              2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทัง้ระดับบุคคลและระดบัสถานศกึษาที่
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการ โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดท ารายงานตามหลักวชิาการ เป็น
ปัจจุบนั 
             2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนนิการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอยา่งที่ดี และน าผลการ
ติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษา   
             2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและก าหนดกรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวชิาการ มี
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเดน็
พิจารณา ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
             2.2.16 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมิน
การประเมนิแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทกุฝ่ายเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงาน 
             2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของ
รายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานให้ความเห็นชอบอย่างเปน็
ระบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรงุ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
            2.2.18 สถานศึกษามกีารเผยแพร่รายงานประเมินคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วย 
งานตน้สังกัด หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน า
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูไ้ด้รับการเผยแพร่  และน าไปใชส้ าหรับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เปน็ไปอย่างต่อเนื่อง 
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              2.2.19 สถานศึกษามกีารส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ และตระหนกัใน
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพฒันา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวฒันธรรมในการ
ท างานปกติของสถานศึกษา 
            2.2.20 สถานศึกษามกีารน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มสี่วน
เก่ียวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริหารและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
             2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมิน
คุณภาพอย่างเปน็ระบบ ทั้งดา้นข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
การด าเนินงานต่าง ๆ อยา่งครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม นา่เชื่อถือ 
และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต้นสังกัด และหนว่ยงานภายนอก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีการ
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
           2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลกปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
           2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีไ่ด้รับความเห็น
ขอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาและสามารถตรวจสอบได้ 
           2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรูท้ั้ง 8 
กลุ่มสาระ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
           2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้า
รับการพัฒนาตนเอง 
           2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผูป้ระสาน
และครูในระดับชั้น มีการประชมุเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาการท างานร่วมกันอย่างนอ้ยปีการศึกษาละ 10 คร้ัง 
           2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 มีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
           2.5.2 จ านวนแหลง่เรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้
มาตรฐาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
           2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
           2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพฒันาระบบและการบริการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 

 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิต
ได ้
 
 
 
 

ข้อ 4 ด้านโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 
ข้อ 5 ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรและบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เปน็ศูนย์กลางด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตได้ 
       3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตได ้
      3.1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning 
      3.1.3 ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
แบบ Active Learning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
90 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
      3.2.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      3.2.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ มี application 
      3.2.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตจิริง 
 

 
 
 

90 
90 
 

90 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที ่3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพนัธ์ เชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้     
 

 
 

90 

ตัวบ่งชี้ที ่3.4 
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพฒันาผู้เรียน 
     3.4.2 ครูมีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 
 

 
 
 

90 
 

90 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลบั
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 

 ประเด็น/ตัวบ่งชี้ที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          ครูและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

90 

 

 

 

 

 


