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มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คร ูมีการจัดการ
เรียนรู้ใช้ สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

 ร้อยละ ๑๐๐ ของครู 
มีการจัดการเรียนรู้ใช้ 
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
 
  

สูงกว่าเป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนมีการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
สามารถสืบค้นจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  
-การใช้สื่อของ kku smart 
learning 
-การจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 
มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อ เทคโนโลยี และสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีการ
สืบค้นข้อมูลจากสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่ง ดูได้จากใบงาน ใบ
ความรู้ รายงาน  ชิ้นงาน
ของนักเรียน 
 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

ร้อยละ  ๕๐ของ
ครนู าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ  ๖๐ ของครูน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนมีการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
สามารถสืบค้นจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  
-การใช้สื่อของ kku smart 
learning 
-การจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 



๖๕ 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐  ของครู
มีการวิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนเป็น
รายบุคคล อย่างน้อย 
๓ ด้านใน ๑ ภาค
เรียน 
 

ร้อยละ 86.66  ของครู มี
การวิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคล  ๓ 
ด้านใน ๑ ภาคเรียน 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต ่ากว่า

เป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีวางแผนตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การประชุม การออกค าสั่งมี
การติดตามการด าเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติงาน
และประเมินผลตาม
โครงการนิเทศภายใน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลัง

พัฒนา 

ร้อยละ ๘๐  ของครู
มีการก่าหนดแนว
ทางการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนที 
เน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก อย่างน้อย ๑ 
แนวทางต่อภาคเรียน 
 

ครูร้อยละ ๙๓.๓๓   มีการ
ก่าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที 
เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ๑ 
แนวทางต่อภาคเรียน 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต ่ากว่า

เป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีวางแผนตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การประชุม การออกค าสั่งมี
การติดตามการด าเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติงาน
และประเมินผลตาม
โครงการนิเทศภายใน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๕ ของครู
มีการก่าหนด
เป้าหมายวัดผลแล
ประเมินผลการ
เรียนรู้นักเรียนที 
หลากหลาย 
 

ร้อยละ ๙๓.๓๓ ของ
คร ูมีการก่าหนด
เป้าหมายวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
นักเรียน ๒ – ๓ วิธีการ  

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต ่ากว่า

เป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีวางแผนตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรโดยการประชุม 
การออกค่าสั งมีการติดตามการ
ด่าเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลตาม
โครงการนิเทศภายใน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลัง

พัฒนา 

ร้อยละ ๘๕ ของครู 
จัดท่าเครื องมือวัด
และประเมิน 
ก่าหนดขั้นตอน
จัดท่าเกณฑ์การ
วัดผลและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่าง

ร้อยละ๙๓.๓๓ ของคร ู
จัดท่าเครื องมือวัดและ
ประเมิน ก่าหนด
ขั้นตอนจัดท่าเกณฑ์
การวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ ๒ รูปแบบ  

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต ่ากว่า

เป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีวางแผนตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรโดยการประชุม 
การออกค่าสั งมีการติดตามการ
ด่าเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลตาม
โครงการนิเทศภายใน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๖๖ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

น้อย ๒ รูปแบบ 
 

ร้อยละ ๘๕ ของครู
มีการวิเคราะห์ผล
และผลการเรียนรู้
ของนักเรียนแล้ว
น่าผลมาพัฒนา
อย่างน้อย ๑ 
รายวิชา/ ๑ ภาค
เรียน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ของครู มี
การวิเคราะห์ผลและ
ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนแล้วน่าผลมา
พัฒนา ๑ รายวิชา/ ๑ 
ภาคเรียน 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต ่ากว่า

เป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีวางแผนตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรโดยการประชุม 
การออกค่าสั งมีการติดตามการ
ด่าเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลตาม
โครงการนิเทศภายใน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

 
มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการ
ร่วมกันแลกเปลี ยนเรียนรู้ 
และประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/๑ 
รายวิชา/๑ ภาคเรียน 
 

ร้อยละ ๙๓.๓๓ของ
ครู  มีการร่วมกัน
แลกเปลี ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ๑ ครั้ง/๑ 
รายวิชา/๑ ภาคเรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต ่ากว่าเป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีวางแผน
ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการ
ประชุม การออก
ค าสั่งมีการติดตาม
การด าเนินงานตาม
แนวทางการ
ปฏิบัติงานและ
ประเมินผลตาม
โครงการนิเทศ
ภายใน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลัง

พัฒนา 

ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการน่า
ข้อมูลย้อนกลับจากการ
แลกเปลี ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้น่าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ 

ร้อยละ ๙๓.๓๓ ของ
ครู  มีการน่าข้อมูล
ย้อนกลับจากการ
แลกเปลี ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้น่าไปใช้
ในการปรับปรุงและ

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต ่ากว่าเป้าหมาย 

 

โรงเรียนมีวางแผน
ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการ
ประชุม การออก
ค าสั่งมีการติดตาม
การด าเนินงานตาม
แนวทางการ

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๖๗ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 

ครั้ง/๑ รายวิชา/๑ ภาค
เรียน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ๑ ครั้ง/๑ 
รายวิชา/๑ ภาคเรียน 

ปฏิบัติงานและ
ประเมินผลตาม
โครงการนิเทศ
ภายใน 

 
๒.สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที๑่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที๒่ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที๓่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
๓.จุดเด่น 

๑. นักเรียนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ มีจ านวนน้อย ครูสามารถระบุปัญหาของนักเรียนและพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคลได้ง่ายกว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนมาก 

๒. โรงเรียนมีโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษา การคิดค านวน เช่น 
กิจกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด และโครงการ
พัฒนาความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 ๓. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ซึ่งทางสถานศึกษามีการจัดท าการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาทั้งความรู้คู่คุณธรรมและสามารถน าความรู้ไป 
ใช้กับชีวิตได้ 
 ๔. สถานศึกษามีความพร้อมในการให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ นักเรียนมีความสนใจที่
จะใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้ การสื่อสาร การท างาน และการใช้งานในกิจกรรมต่าง 
ๆ  อีกท้ังครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 ๕. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ด้านงานอาชีพ 
 ๖. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีเพ่ือให้นักเรียนมีเป็นผู้พฤติกรรมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม และผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกคน 
 ๗. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมโครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 ๘. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่ท าให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั่งใจ มุ่งม่ันในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 ๙. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

๑๐. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  



๖๘ 

 

 

๑๑. โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ มีการวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis เพ่ือก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

๑๒. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีการศึกษา สามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
การศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการตรวจสอบ ติดตามผล 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
มีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ จัดนิเทศภายใน และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการศึกษา 

๑๓. สถานศึกษาจัดการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปี จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู  
บุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงการที่ส่งเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

๑๔. สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา   โครงการพัฒนา
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี 

๑๕. โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยด าเนินการตามกรอบพันธกิจ  ซึ่งจะน าไปสู่เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  โดยมีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ส่งผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่ม
บริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ  มีห้องเรียนคุณภาพที่มี
สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีห้องปฏิบัติการที่มีจอโทรทัศน์ 
กระดานอัจฉริยะและเครื่องฉายที่มองเห็นได้ชัดเจน  มีระบบเสียงและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการประเมินผล นิเทศ ก ากับติดตาม เพ่ือน าผลเหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๑๖. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั่งใจ มุ่งมั่นในการเรียน
การสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง  
           ๑๗. ครผูู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน และนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 
           ๑๘. โรงเรียนมีห้องสืบค้น ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศไว้บริการให้นักเรียนได้ใช้บริการ ซึ่งครูผู้สอน
สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           19. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ครูควรมีเวลาในการศึกษานักเรียนรายบุคคล และจัดท า
แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๒. นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการสื่อสารและการคิดค านวน โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ 
 3. ครูควรติดตาม สังเกตและประเมินนักเรียนรายบุคคลโดยละเอียด    



๖๙ 

 

 

 4. อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนยังขาดความเสถียร การใช้งานบางประเภท เช่น การรับชมวิดีโอจึงมี
ข้อจ ากัด ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง  
 5. เว็บไซต์โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ยังแสดงผลได้ไม่ไม่ถูกต้องในบางอุปกรณ์ จ าเป็นจะต้องปรับปรุง
เพ่ือให้ใช้งานได้ โดยเฉพาะกับโทรศัพท์มือถือ 
 6. สถานศึกษาควรจัดจิกรรมนันทนาการที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
  
 ๗. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความอยากเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 
 8. โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีน้ าหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 9. เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้การ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายมีความสอดคล้องในบางส่วน 
 10. ระบบนิเทศภายในอยู่ในระดับดี เพราะการนิเทศภายในของบุคลากรขาดความต่อเนื่อง 
 11. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาควรวางแผนตามขอบข่ายสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้  สัดส่วน เวลาและหน่วยกิตตามที่หลักสูตรแกนกลางก าหนด 
 12. พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการน า PLC มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง 
 13. อินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า  ท าให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลติดขัด ไม่
สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 14. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นรูปแบบหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
 15. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนที่น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

  ๑6. ควรเชิญวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมากขึ้น 
  ๑7. แผนการจัดการเรียนรู้ควรน าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
  18. ครูขาดความรู้ความเข้าในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
  19. ครูขาดความรู้ความเข้าในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๒0. ครูขาดความรู้ความเข้าในจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC) 

๕. แผนพัฒนาเพื่อความย่ังยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 
๑. สถานศึกษาควรก าหนดให้กิจกรรม PLC เป็นนโยบายที่ครูทุกคนต้องน าไปปฏิบัติ ควรระบุเวลาให้

ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มีการก ากับติดตาม การประเมินผล และรายงานผล น าข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากร  และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
และสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุก
ที่ ทุกเวลา 
 2.สถานศึกษาควรก าหนดให้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพก าหนดเวลาด าเนินกิจกรรมให้ความ
เหมาะสมมากขึ้น 
 3. สถานศึกษาควรก าหนดควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายในเชิงนันทนาการ ให้มีส่วนร่วมจากชุมชนใน
การพัฒนาจัดกิจกรรม และ ควรระบุเวลาให้ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มีการก ากับติดตาม 
การประเมินผล และรายงานผล น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 



๗๐ 

 

 

 4. การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในเรื่องของการมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทยควรสร้างหรือจัดกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรมและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับชีวิตประจ าวันเพ่ือ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

5. การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis เพ่ือก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องครอบคลุม
เพ่ือให้ทันต่อนโยบายของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6. การนิเทศภายในควรระบุเวลาให้ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มีการก ากับติดตาม 
การประเมินผล และรายงานผล น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

7. ประชุมวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการหลักสูตรพอเพียงและหลักสูตรท้องถิ่น 
โดยศึกษาจากผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

8. สถานศึกษาควรก าหนดให้กิจกรรม PLC ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรระบุเวลาให้ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มีการก ากับติดตาม การประเมินผล และรายงานผล น าข้อมูลได้มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร  
           ๙. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต  ส่งเสริมครูผู้สอนให้ใช้งานระบบ 
E-learning ให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยียุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ 

๑0. สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 
         12. สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลาการด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลและนิเทศ
ติดตามอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง 
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ประกาศโรงเรียนโคกสงูประประชาสรรพ์ 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

__________________ 
ด้วยมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕  มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ  
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

ดังนั้นเพื่อให้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการศึกษาและเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา
เพ่ือรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒   ก าหนด 
จึงยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 5 มาตรา๙(๓) มาตรา 31และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๓ /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดย
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
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ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๔ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2564 

                                                             
          (นายชิตพล  สุวรรณผา) 
  รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  

 

      
                       (นายพรชัย   ปัญสังกา) 

               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ลงวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๔) 
---------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 2564 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
1.1.1.1) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย มี

ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป  
1.1.1.2) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 

มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
1.1.1.3) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดค านวณ มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับ๑.๕ ขึ้นไป 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา  
1.1.2.1) ร้อยละ 80ของผู้เรียน ม.ต้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.2.2) ร้อยละ 80ของผู้เรียน ม.ปลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

1.1.3.1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนจัดท ารายงานจากการค้นคว้า และใช้แหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ ๑ 
เรื่อง ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน ๑ ภาคเรียน 

1.1.3.2) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนจัดท าโครงงาน ชิ้นงานอย่างน้อยคนละ ๑ ผลงาน ต่อภาคเรียน 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1.1.4.1) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเข้าสู่ระบบห้องเรียนออนไลน์เพ่ือ
เรียนรู้และการท างาน อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา 
1.1.4.2) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนสามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
1.1.4.3) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.1.5.1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป   
1.1.5.2) ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 
1.1.5.3) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์ฯพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 
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1.1.5.4) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคม
ศึกษาฯ รายวิชาสังคมศึกษาฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 

1.1.5.5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษาฯ รายวิชาสุขศึกษาฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 

1.1.5.6) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 

1.1.5.7) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงาน
ฯ รายวิชาการงานฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 

1.1.5.8) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น  

1.1.5.9) ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขันพ้ืนฐาน (O-NET)เฉลี่ย ปี 
๒๕๖๔เพ่ิมข้ึนระดับชั้น ม.๓ 

1.1.5.10) ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขันพ้ืนฐาน (O-NET)เฉลี่ย ปี 
๒๕๖๔เพ่ิมข้ึนระดับชั้น ม.๖ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
1.1.6.1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 
1.1.6.2) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

      1.1.6.3) ร้อยละ 85  ของผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     1.2.๑.๒) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
1.2.2.1) ร้อยละ๘๕ ของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

      1.2.2.2) ร้อยละ๘๕ ของนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
         ๑.2.3.1) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
         ๑.2.4.1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายระดับดีขึ้นไป 
         1.2.4.2) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ   กับสุขภาวะทางจิตและอารมณ์ของตนเองระดับ
ดีขึ้นไป 
         1.2.4.3) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีในการจัดการ การมีสุขภาวะทางสังคม 
ระดับดีข้ึนไป 
         1.2.4.4) ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข
ระดับดีข้ึนไป 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  



๗๖ 

 

 

     1) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

1.)  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีงบประมาณ 
2.) สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
3.) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน 
4.) สถานศึกษามีการส ารวจอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน 
5.) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครบทุกขั้นตอน อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
6.) สถานศึกษามีระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาค

เรียน 
7.) สถานศกึษามีการระดมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
1.) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา

เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3.) สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

1.) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
2.) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน

(PLC) อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1.) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
2.) สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในคุณภาพระดับดี

ขึ้นไป 
3.)สถานศึกษามีการพัฒนาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้น
ไป 
4.) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัยอยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
1.) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เว็บไซต์  

ระบบซอร์ฟแวร์ อย่างน้อย ๑ ระบบ 
2.) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ รายงานการใช้แหล่ง

เรียนรู้  สรุปสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้  อย่างน้อย ๓ ห้องขึ้นไป 
3.) สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สรุป

สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ สรุปการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้  ๓  ห้อง ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

1.) ร้อยละ 90 ของครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
2.) ร้อยละ 90 ของครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงครบทุกรายวิชา  
3.) ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการวิจัยเป็นฐาน 
๔.) ร้อยละ 90 ของครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
1.) ร้อยละ ๘๐ ของครู มีการจัดการเรียนรู้ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
2.) ร้อยละ  ๕๐ของครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
1.) ร้อยละ ๘๐  ของครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล อย่างน้อย ๓ ด้านใน ๑ ภาคเรียน 
2.) ร้อยละ ๘๐  ของครู  มีการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก อย่าง
น้อย ๑ แนวทางต่อภาคเรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
1.) ร้อยละ ๘๕ ของครูมีการก าหนดเป้าหมายวัดผลแลประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่หลากหลาย 

      2.) ร้อยละ ๘๕ ของครู จัดท าเครื่องมือวัดและประเมิน ก าหนดขั้นตอนจัดท าเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ รูปแบบ 

3.) ร้อยละ ๘๕ ของครูมีการวิเคราะห์ผลและผลการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วน าผลมาพัฒนาอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา/ ๑ ภาคเรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้  

1.) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/๑ รายวิชา/๑ ภาคเรียน 

2.) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการน าข้อมูลย้อนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ครั้ง/๑ รายวิชา/๑ ภาคเรียน 
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ประกาศโรงเรียนโคกสงูประชาสรรพ์ 

เร่ืองมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

************************ 
 ท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. 2561นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดบัก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 
พ.ศ.2561 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงาน วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ เห็นความส าคัญต่อการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาและขอประกาศค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งท่ี ๒ / 2564 เมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ท้ังนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2564 

                                                            
          (นายชิตพล  สุวรรณผา) 
  รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  

 
 



๗๙ 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื อสารและการคิดค่านวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที ดีตามที สถานศึกษาก่าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที สถานศึกษาก่าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด่าเนินงานพัฒนาวิชาการที เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน่าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



๘๐ 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย
ละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

********************* 

 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนด
เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื อสารและการ
คิดค่านวณ 
(ได้ระดับดี) 

1) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
รายวิชาภาษาไทย มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
2) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
3) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดค านวณ มีผลการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ๑.๕ ขึ้นไป 

1.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
(ได้ระดับดีเลิศ) 
 

1)ร้อยละ 80ของผู้เรียน ม.ต้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
2) ร้อยละ 80ของผู้เรียน ม.ปลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

1.3  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 (ได้ระดับดี) 

1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนจัดท ารายงานจากการค้นคว้า และใช้แหล่งเรียนรู้ 
อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน ๑ ภาคเรียน 
2) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนจัดท าโครงงาน ชิ้นงานอย่างน้อยคนละ ๑ ผลงาน ต่อ
ภาคเรียน 

1.4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเข้าสู่ระบบห้องเรียน
ออนไลน์เพ่ือเรียนรู้และการท างาน อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา 
2) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนสามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างน้อย 1 รายวิชา 
3) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และ
มีคุณภาพ 

 
 
 



๘๒ 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ได้ระดับดี) 

1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป   
2) ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น
ไป 
 
๓)ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์ฯพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ 
ขึ้นไป 
๔)ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ รายวิชาสังคมศึกษาฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ 
ขึ้นไป 
๕)ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ รายวิชาสุขศึกษาฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
๖)ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ รายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
๗)ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ การงานฯ รายวิชาการงานฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
๘)ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ 
๒ ขึ้นไป 
๙)ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขันพ้ืนฐาน (O-
NET)เฉลี่ย ปี ๒๕๖๔เพ่ิมข้ึนระดับชั้น ม.๓ 
๑๐)ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขันพ้ืนฐาน (O-
NET)เฉลี่ย ปี ๒๕๖๔เพ่ิมข้ึนระดับชั้น ม.๖ 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

๑)ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 
๒)ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ การท างานหรืองาน
อาชีพ 
๓)ร้อยละ 85  ของผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
เยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1) ร้อยละ๘๕ ของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
2) ร้อยละ๘๕ ของนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  



๘๓ 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย(ได้ระดับดีเลิศ)  

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม(ได้ระดับดีเลิศ)  

1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายระดับดีขึ้นไป 
2) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ   กับสุขภาวะทางจิตและ
อารมณ์ของตนเองระดับดีขึ้นไป 
3) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีในการจัดการ การมีสุขภาวะ
ทางสังคมระดับดีขึ้นไป 
4) ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุขระดับดีขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  
 (ได้ระดับดีเลิศ) 

1)สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีงบประมาณ 
๒)สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครบทุกโครงการ/
กิจกรรม 
๓)สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อภาคเรียน 
๔)สถานศึกษามีการส ารวจอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ
ภาคเรียน 
๕)สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครบทุกขั้นตอน อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
๖)สถานศึกษามีระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน 
๗)สถานศึกษามีการระดมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ
ปีการศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3.) สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่าง
ได้ 
 



๘๔ 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
(ได้ระดับดี) 

1.) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
2.) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน(PLC) อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
(ได้ระดับดีเลิศ) 
 

1) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
๒) สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
๓)สถานศึกษามีการพัฒนาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
๔)สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัยอยู่ใน
คุณภาพระดับดีขึ้นไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
เรียนรู้  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1.) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้เว็บไซต์  ระบบซอร์ฟแวร์ อย่างน้อย ๑ ระบบ 
2.) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้  สรุปสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้  อย่างน้อย ๓ ห้อง
ขึ้นไป 
3.) สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ สรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ สรุปการประเมินการ
ใช้แหล่งเรียนรู้  ๓  ห้อง ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1.) ร้อยละ 90 ของครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
2.) ร้อยละ 90 ของครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ครบทุกรายวิชา  
3.) ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการวิจัยเป็นฐาน 
๔.) ร้อยละ 90 ของครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1.) ร้อยละ ๘๐ ของครู มีการจัดการเรียนรู้ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
2.) ร้อยละ  ๕๐ของครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1.) ร้อยละ ๘๐  ของครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล อย่างน้อย ๓ 
ด้านใน ๑ ภาคเรียน 
 



๘๕ 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
 2.) ร้อยละ ๘๐  ของครู  มีการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้น

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก อย่างน้อย ๑ แนวทางต่อภาคเรียน 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1.) ร้อยละ ๘๕ ของครูมีการก าหนดเป้าหมายวัดผลแลประเมินผลการเรียนรู้
นักเรียนที่หลากหลาย 
2.) ร้อยละ ๘๕ ของครู จัดท าเครื่องมือวัดและประเมิน ก าหนดขั้นตอนจัดท าเกณฑ์
การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ รูปแบบ 
3.) ร้อยละ ๘๕ ของครูมีการวิเคราะห์ผลและผลการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วน าผล
มาพัฒนาอย่างน้อย ๑ รายวิชา/ ๑ ภาคเรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง การ
จัดการเรียนรู้  
(ได้ระดับดีเลิศ) 

1.) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง/๑ รายวิชา/๑ ภาคเรียน 
1.) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง/๑ รายวิชา/๑ ภาคเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


