
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ   
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

 

______________________________________________ 

       ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ     
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง                
คือ มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี                   
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน                  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
        ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ในการประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ โรงเรียน
วังงิ้ววิทยาคม จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักใน                     
การเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้   
                                              ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                              

                                                                                 (นายธนพล   ฉ่ าเพียร) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน                 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ  โรงเรยีนวังงิ้ววทิยาคม 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 ระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพื่อการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ฉบับลงวนัที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 จ านวน  ๑๐  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (๔) 
๑.๑  ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จ านวน  ๖  ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (๔) 
 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
     ๑.๑  นักเรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 
     ๑.๒  นักเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการส่ือสาร  
ในระดับดีมาก 
     ๑.๓  นักเรียนร้อยละ 80  มีผลการประเมินความสามารถการส่ือสารภาษาไทย การน าเสนองาน                
ในระดับผ่านตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๑.๔  นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
     ๑.๕  นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการคิดค านวณ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
 
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
     ๒.๑  นักเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  อยู่ในระดับดีเย่ียม 
     ๒.๒  นักเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๒.๓   นักเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ด้านความสามารถในการคิด      
ในระดับดีมาก 
 
๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๓.๑  นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีขึ้นในตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 
     ๓.๒  นักเรียนร้อยละ 80  มีผลงานจากการท าโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
 
 

 



4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศและการส่ือสาร 
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
       และอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีขึ้นไป  
       ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
4.2 นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
     ในระดับดีเย่ียม 
4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป 
     ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป  
   5.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                         
ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.8 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   6.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การ 
        ประเมินของสถานศึกษา 
   6.2 นักเรียนร้อยละ 85 มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในระดับดี 
        ขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   6.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป  
        ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   6.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ 
        ในระดับท่ีดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณาระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

1.1  นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ในระดับดีเย่ียม 
1.2  นักเรียนร้อยละ 85 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา  ในระดับดีขึ้นไป     

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
      ๑.๓ นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 



๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1 นักเรียนร้อยละ 86 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่นอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี  
2.2 นักเรียนร้อยละ 86 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันของชาติ ในระดับดีมาก ตาม 

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2.3 นักเรียนร้อยละ 86 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2.4 นักเรียนร้อยละ 86 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ในระดับดีมาก  

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2.5 นักเรียนร้อยละ 86 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น  

ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3.1 นักเรียนร้อยละ 86 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและยอมรับ           
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

3.2 นักเรียนร้อยละ 86 มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผ่าน  

4.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน    
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน 

4.3 นักเรียนร้อยละ 86 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด                         
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
    4.4 นักเรียนร้อยละ 86 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา 
ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
    4.5 นักเรียนร้อยละ 86 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในระดับดีมาก  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
    4.6 นักเรียนร้อยละ 86 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีจิต 
สาธารณะ ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
    4.7 นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ    
ชีวิตตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (๔) 
    2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
         2.2.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้  
         2.2.2 สถานศึกษา มีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูล   
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.2.3 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
    2.3 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
         2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียน  
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
         2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและสามารถตรวจสอบได้ 
         2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระ   
   2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
        2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
        ๒.๔.๒  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการประชุม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาการ
ท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑๐  ครั้ง 

2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         
         ๒.๕.๑  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
         ๒.๕.๒  จ านวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้       
         ๒.๖.๑   สถานศึกษามีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

 

 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ๕  ประเด็นพิจารณา 
   
     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (๔) 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ๓.๑.๑  ครูร้อยละ  86  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง ตามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ๓.๑.๒  ครูร้อยละ  86  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning 
๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๓.๒.๑  ครูร้อยละ  86  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     ๓.๒.๒  ครูร้อยละ  86  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้        
มีการใช้ Application  เพื่อการเรียนรู ้
     ๓.๒.๓  ครูร้อยละ  86  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     ๓.๓.๑  ครูร้อยละ  86  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรัก
การเรียนรู ้
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.๔.๑  ครูร้อยละ  86  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.๔.๒  ครูร้อยละ  86  มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้   
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
       ๓.๕.๑  ครูร้อยละ  86  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 


