
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

…………………………………………………………………… 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ  
มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน 
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน 
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมิน 
คุณภาพในรอบต่อไป รวมท้ังอตัลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรค์ ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี  19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ และมีส่วนร่วมของของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ในชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ 
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม และกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันท่ี   20   พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

 
(นางสาวจงกล เดชปั้น)  

     ผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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แนบท้ายประกาศ โรงเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2565 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา  
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
1.1  นักเรียนร้อยละ 84 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
 อยู่ในระดับดีเย่ียม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
1.2 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 

    ในการส่ือสาร ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   1.3  นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถการส่ือสาร การนำเสนอผลงานได้ 
    อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   1.4  นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
    อยู่ในระดับดีขึน้ไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   1.5  นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
   1.6  นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการส่ือสาร ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 
    อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   2.1  นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเย่ียม  
     ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   2.2  นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง 
    การประเมิน PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
    2.3  นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ   

         ในการคิดอยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   3.1  นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  
     อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
   3.2  นักเรียนร้อยละ 85 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / ส่ิงประดิษฐ์ และสามารถ 
    อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  
    อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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   3.3  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา  

   3.4  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ 
    และมีการเผยแพร่ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1  นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป 
    ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
   4.2  นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 
    ในการใช้เทคโนโลยี อยูใ่นระดับดีเย่ียม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   4.3  นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5.1  นักเรียนร้อยละ 79 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  
   5.2  นักเรียนร้อยละ 79 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  
   5.3  นักเรียนร้อยละ 79 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ระดับ 3 ขึ้นไป  
   5.4  นักเรียนร้อยละ 79 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  
   5.5  นักเรียนร้อยละ 79 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป  
   5.6  นักเรียนร้อยละ 79 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
    ระดับ 3 ขึ้นไป  
   5.7  นักเรียนร้อยละ 79 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
    ระดับ 3 ขึ้นไป  
   5.8  นักเรียนร้อยละ 79 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป  
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   6.1  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต้องานอาชีพ 
    อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   6.2  นักเรียน ร้อยละ 90 มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ 
    อาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   6.3  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 87 มีความพร้อมท่ีศึกษาต่อในระดับ 
    ท่ีสูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   6.4  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 87 มีความพร้อมในการทำงาน และ 
    ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   1.1  นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเย่ียม  
   1.2  นักเรียนร้อยละ 85 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
    อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   1.3  นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ 
  2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
   2.1  นักเรียนร้อยละ 85 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่นอย่างน้อย  
    4 ครั้งต่อป ีตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   2.2  นักเรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
    ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   2.3  นักเรียนร้อยละ 85 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    เป็นประมุข ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   2.4  นักเรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
    อยู่ในระดับดีเย่ียม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   2.5  นักเรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
    วัฒนธรรมและท้องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   3.1  นักเรียนร้อยละ 85 อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ 
    ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง อยู่ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   3.2  นักเรียนร้อยละ 85 มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมือง 

 ท่ีดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับดีมาก  
 ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   4.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับผ่าน  
   4.2  นักเรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
    หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ  
    อยู่ในระดับผ่าน 
   4.3  นักเรียน ร้อยละ 85 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว 
    สะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ อยู่ในระดับผ่าน 
    ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
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   4.4  นักเรียน ร้อยละ 85 หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
    และอบายมุขทุกชนิด ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
   4.5  นักเรียน ร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
    ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
   4.6  นักเรียน ร้อยละ 85 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
    ส่ิงแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
   4.7  นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 
    ในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีเย่ียม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 
  2.1.1  สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
   ของสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ  
   แผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ท่ีสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
  2.1.2  สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อ 
   การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนด  
   ผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
   จนนําไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนด 
   ค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ผลสัมฤทธิ์  
   ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตาม 
   บริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
   ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
   มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ  
   ด้วยวิธีการหลากหลาย 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
  2.2.1   สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    และสามารถตรวจสอบได้  
  2.2.2   สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี 
    ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากร 
    ของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  2.2.3   สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
    อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
    และทันสมัย ท้ังจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  2.2.4   สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล้องกับทุกมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานท่ีมีระบบสอดคล้องกับบริบท  
    ของสถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
    กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา  
    บุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ 
    ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
  2.2.5   สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา 
    อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและ  
    กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ  
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ 
    และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ  
  2.2.6   สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
    การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตาม 
    ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมท้ังปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย 
    ท่ีสำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  
  2.2.7   สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงาน 
    ต้นสังกัดรับทราบ  
  2.2.8   สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.2.9   สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานด้าน 
    การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร  
    ของสถานศึกษาและบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุ  
    ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินท่ีกำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้อง 
    ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ  
  2.2.10 สถานศึกษามีการกำหนดปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ 
    ประจำปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตามการดําเนินงานชัดเจนครบถ้วน 
    ในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
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  2.2.11  สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 
    ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและ  
    เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้กำหนด  
    โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ  
    และทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจ 
    การดําเนินงาน  
  2.2.12  สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ  
    สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กำหนดภารกิจ 
    ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ  
  2.2.13  สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคล 
    และระดับสถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ 
    เครื่องมือท่ีเหมาะสม และมีการจัดทำรายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน  
  2.2.14  สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
    มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่างท่ีดี  
    และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดําเนินงาน ปรับปรุง พฒันาคุณภาพ 
    และมาตรฐานของสถานศึกษา  
  2.2.15  สถานศึกษามีการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชัดเจน 
    ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐาน  
    การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา  
    ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ  
    ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
  2.2.16  สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
    ของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  
    อย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมิน  
    แบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert  
    judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based assessment)  
    โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
    ในการดําเนินงาน  
  2.2.17  สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ 
    แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ  
    อย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาท่ีกำหนด และนําข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนา 
    คุณภาพการจัดการศึกษา  
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  2.2.18  สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 
    และวิธีการท่ีหลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน  
    พร้อมกับนําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และนําไปใช้สำหรับ 
    การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
  2.2.19  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ 
    ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่ง  
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้ 
    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวฒันธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา  
  2.2.20 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะ 
    ของหน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ  
    โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ 
    บริหารและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้  
  2.2.21  สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ท้ังด้านข้อมูล 
    เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดําเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม  
    น่าเช่ือถือ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อนําผลประเมินไปปรับปรุง  
    และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน 
    ภายนอก  
 2.3 มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.3.1  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนา  
    ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  2.3.2   สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
    และสามารถตรวจสอบได้  
  2.3.3   สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ 
 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.4.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
  2.4.2   ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับช้ัน มีการประชุม 
    เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 5 ครั้ง  
  2.4.3   ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
    เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
 2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.5.1   ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
  2.5.2   จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน  
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 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  2.6.1   สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ 
    ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
  2.6.2   สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบรกิาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ 
    ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  3.1.1  ครูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ 
   ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ  
   สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
  3.1.2  ครูร้อยละ 85 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
  3.1.3  ครูร้อยละ 85 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
  3.2.1  ครูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
  3.2.2  ครูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
   มี Application เพื่อการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
  3.2.3  ครูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน และภายนอก 
   โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
  3.2.4  ครูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
   การศึกษาทางไกล ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  3.3.1  ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวกส่งผลให้ 
   นักเรียนรักการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  3.4.1  ครูร้อยละ 85 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
   นําผลมาพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
  3.4.2  ครูร้อยละ 85 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย 
   ของการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  3.5.1  ครูร้อยละ 85 และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 


