
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

............................................................................ 
   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหนึ่ง คือ          
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48  
ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย              
ในอนาคต และนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ กอนมี
การประเมินคุณภาพในรอบตอไป รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ในการประชุมครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564 และการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ                  
ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง จึงประกาศ 
กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564                   
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 
ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 

(นางสาวปรัชญารัตน  เพ็ชรกําแหง) 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



แนบทายประกาศ  
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

คาเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ปการศึกษา 2564 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

.................................................... 
 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน  จํานวน 10 ประเด็นการพิจารณา  

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  จํานวน 6 ประเด็นการพิจารณา  
1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ           

            1.1 นักเรียน รอยละ 80 มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทย อยูในระดับดี           
ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
         1.2 นักเรียน รอยละ 40 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี 
ตามเกณฑของสถานศึกษา 
 1.3 นักเรียน รอยละ 60 มีความสามารถในการคิดคํานวณ อยูในระดับดี ตามเกณฑ           
การประเมินของสถานศึกษา 
 1.4 นักเรียน รอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน
การสื่อสาร ในระดับดี 
  2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน              
ความคิดเห็น และแกปญหา 
           2.1 นักเรียน รอยละ 70 ผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห อยูในระดับ ดี 
           2.2 นักเรียน รอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน
การคิดในระดับดี 
       3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
            3.1 นักเรียน รอยละ 70 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม ในระดับ ดี          
ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
            3.2 นักเรียน รอยละ 70 มีผลงาน จากการทําโครงงาน / สิงประดิษฐ  และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 
            3.3 นักเรียน รอยละ 70 สามารถสรางนวัตกรรมได 
            3.4 นักเรียน รอยละ 70 สามารถสรางนวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช และมีการเผยแพร 
   4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
           4.1 นักเรียน รอยละ 90 มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และสรุป
ความรูไดดวยตนเอง และอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          4.2 นักเรียน รอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี ในระดับดี 
           4.3 นักเรียน รอยละ 80 มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
             5.1.1 นักเรียน รอยละ 40 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 
             5.1.2 นักเรียน รอยละ 40 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3            
ข้ึนไป 
             5.1.3 นักเรียน รอยละ 50 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระดับ 3 ข้ึนไป 
             5.1.4 นักเรียน รอยละ 60 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ระดับ 3            
ข้ึนไป 
              5.1.5 นักเรียน รอยละ 60 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 
             5.1.6 นักเรียน รอยละ 70 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา           
ระดับ 3 ข้ึนไป 
              5.1.7 นักเรียน รอยละ 40 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ระดับ 3 ข้ึนไป 
             5.1.8 นักเรียน รอยละ 30 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับ 3 
ข้ึนไป          
   6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
      6.1 นักเรียน รอยละ 80 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 มีความพรอมท่ีศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
       6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 มีความพรอมในการทํางาน และประกอบ
อาชีพ 
 
  1.2  ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน จํานวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
           1.1 นักเรียน รอยละ 90 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดี 
       1.2 นักเรียน รอยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนําและมีจิตอาสา 
       1.3 นักเรียน รอยละ 90 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี และเปนแบบอยางได 
   2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
                 2.1 นักเรียน รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมตามประเพณี วันสําคัญ และทองถ่ิน 
                   2.2 นักเรียน รอยละ 90 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
                 2.3 นักเรียน รอยละ 90 ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 
                 2.4 นักเรียน รอยละ 90 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเปนไทย  
                  2.5 นักเรียน รอยละ 90 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรม
และทองถ่ิน 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
           3.1 นักเรียน รอยละ 90 อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม/         
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
            3.2 นักเรียน รอยละ 90 มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองท่ีดี
ของชาติ และเปนพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 



4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
        4.1 นักเรียน รอยละ 80 มีน้ําหนัก สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
        4.2 นักเรียน รอยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกขอ 
       4.3 นักเรียน รอยละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสะอาดเรียบรอย เครื่องใชสวนตัวสะอาด 
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
        4.4 นักเรียน รอยละ 90 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุข ทุกชนิด  
       4.5 นักเรียน รอยละ 90 มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
        4.6 นักเรียน รอยละ 90 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และมีจิตสาธารณะ 
       4.7 นักเรียน รอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน 
การใชทักษะชีวิต ในระดับดี 
 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
    2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติไดจริง 
             2.1.1 สถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย ถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลองกับแผนการศึกษาชาติและ          
ความตองการของชุมชน ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและ               
เปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 
   2.1.2 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษา และประเด็นพิจารณาเพ่ือ               
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอยางครบถวน กําหนดผูรับผิดชอบ และเปดโอกาสให          
ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในทุกกระบวนการ จนนําไปสูการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.1.3 สถานศึกษามีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อยางเหมาะสม          
โดยผานการพิจารณาจากทุกฝายอยางครบถวนตามบริบทของสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        2.1.4 สถานศึกษาจัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธให
ผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไดรับทราบดวยวิธีการหลากหลาย 
 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จไว 

       2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐาน และสามารถตรวจสอบได  
              2.2.2 สถานศึกษามีและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี                
ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  



     2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ โดยใชเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน และทันสมัย ท้ังจากแหลงขอมูล 
เอกสาร และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
      2.2.4 สถานศึกษากําหนดวิธีการดําเนินงานทุกกิจกรรม โครงการ ท่ีสอดคลองกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการทํางานท่ีมีระบบสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและดําเนินการ
ในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัด
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เปดโอกาสให
ผูเก่ียวของมีสวนรวม 
      2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเวลา อยางประหยัด
และคุมคา ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการเสนอแผนพัฒนาการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ และรับรูรวมกันอยาง
กวางขวาง มีระบบ และรายงานใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 
       2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการศึกษา พรอมท้ังปรับ
กิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายท่ีสําคัญและความตองการจําเปนของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
        2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
ใหความเห็นชอบ และรับรูรวมกันอยางกวางขวาง มีระบบ และรายงานใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 
           2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
      2.2.9 สถานศึกษากําหนดบทบาทหนาท่ี มอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงาน            
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
บทบาทหนาท่ีของผูเรียนไวอยางชัดเจน มีการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด              
ใชงบประมาณอยางคุมคา ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมและมีความพึงพอใจ 
      2.2.10 สถานศึกษามีการกําหนดปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีการระบุผูรับผิดชอบ ผูกํากับติดตามการดําเนินงานชัดเจน ครบถวน ในทุกโครงการ กิจกรรม                 
โดยผูเก่ียวของมีสวนรวม 
        2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวครบถวน        
เกินรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบตามท่ีไดกําหนด โดยรอยละ 80 ข้ึนไปของโครงการ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค มีการใช
งบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และผูเก่ียวของรอยละ 80 ข้ึนไป พึงพอใจในการดําเนินงาน 
        2.2.12 สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ            
มีกระบวนการสรางความเขาใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรูความสามารถ รวมกันวางแผน กําหนดภารกิจ ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอยางเปน
ระบบ 
       2.2.13 สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสม และมีการจัดทํา
รายงานตามหลักวิชาการเปนปจจุบัน 
       2.2.14 สถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย ถูกตองตามหลักวิชาการ และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชวางแผน
ดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   



       2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชัดเจน
ถูกตองตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             
ทุกระดับการศึกษา ทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
       2.2.16 สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองครวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดย
อาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ (evidence based 
assessment) โดยผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
       2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานใหมีความชัดเจนและสมบูรณแลว 
จึงเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบอยางเปนระบบ ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 
และนําขอเสนอแนะมาใชปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยรูปแบบและ
วิธีการท่ีหลากหลายตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน พรอมกับนําขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพร และนําไปใชสําหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีระบบ เปนไปอยาง
ตอเนื่อง 
       2.2.19 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู                  
ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จนเปนวัฒนธรรมใน                
การทํางานปกติของสถานศึกษา 
        2.2.20 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและขอเสนอแนะของ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ 
โดยใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม เพ่ือนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง  
               2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตามประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ ท้ังดานขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงานตาง ๆ อยางครบถวน ชัดเจน เหมาะสม นาเชื่อถือ และใหความรวมมือใน
การประเมินคุณภาพเพ่ือนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะของหนวยงาน           
ตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 
 

2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย 
       2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก     
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
      2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐานและสามารถตรวจสอบได 
      2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 
 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
        2.4.1 ครูและบุคลากรไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนาตนเอง  
        2.4.2 ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ ผูประสานงาน และครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาการทํางานรวมกันอยางนอยปการศึกษาละ 10 ครั้ง  



2.5  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
        2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด           
การเรียนการสอน 
        2.5.2 จํานวนแหลงเรียนรูเอ้ือตอการจัดการเรียนรูไดมาตรฐาน 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
        2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใน            
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
   2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใน           
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
      3.1.1 ครูรอยละ 90 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และใหผูเรียน
ฝกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  
         3.1.2 ครูรอยละ 80 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning 
         3.1.2 ครูรอยละ 60 มีการเผยแพร นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning 
 

3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
         3.2.1 ครูรอยละ 90 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
            3.2.2 ครูรอยละ 90 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู   
               3.2.3 ครูรอยละ 90 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือตอการเรียนรูใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 
 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
          ครูรอยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ เชิงบวก สงผลใหนักเรียน           
รักการเรียนรู 
 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
              3.4.1 ครูรอยละ 90 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและใหขอมูลยอนกลับ         
นําผลมาพัฒนาผูเรียน 
              3.4.2 ครูรอยละ 90 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายของการเรียนรู 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
               ครู รอยละ 90 และ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
 
 
 
 


