
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

--------------------------------- 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๓  ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีใจความส าคัญ คือ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

ทั้งน้ีเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ีเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
    
 

                  
(นายประสาน   กองทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
 
 



 
 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
............................................................. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเหน็ และแกป้ัญหา 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบด้านตามหลักสูตร  
         สถานศึกษา และทุกกลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
         อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

๒.๗ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุง 
      การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

*หมายเหตุ การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม จากผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา การประชุมของหัวหน้างานทั้ง ๔ ฝ่าย 
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาและเป็นข้อมูลฐานในการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ 

เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
เพือ่การประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 โดยที่ มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ต่ อ ไ ป  จ า เ ป็ น ต้ อ ง ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น                                                    
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหน่ึง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  ให้กระทรวงมีอ านาจ
หน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  ๔๘  ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก    
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑                                                                       
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ๒๓  ประเด็นพิจารณา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

  

ทั้งน้ี  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
              
 
                             

                         
        (นายประสาน   กองทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ฉบับลงวันท่ี  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
---------------------------------- 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
   ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน   
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน       
  มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้              
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                
   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณ       
    ๑.๑.๑.๑) รอ้ยละ  ๘๕ ของผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ผลการประเมินระดับ ๓ ข้ึนไป 
     ๑.๑.๑.๒) ร้อยละ  ๕๐ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 
      ๑.๑.๑.๓) รอ้ยละ  ๖๕ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาภาษาจีน  
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 

   ๑.๑.๑.๔)  ร้อยละ  ๕๕  ของผู้เรียนมีการคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป        
   ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา             
    ๑.๑.๒.๑) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดของผู้เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕ ข้ึนไป 

    ๑.๑.๒.๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดของผู้เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕ ข้ึนไป 

   ๑.๑.๒.๓) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปญัหาของผูเ้รียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 
      ๑.๑.๒.๔) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปญัหาของผูเ้รียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 
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  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
    ๑.๑.๓.๑) ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เรียน มผีลงาน / โครงการ / โครงงาน /สิ่งประดิษฐ/์ 
ช้ินงาน STEM  อย่างน้อยจ านวน ๑ ช้ินต่อ ๑  คน  ( ม. ต้น , ม. ปลาย) 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
    ๑.๑.๔.๑)  ร้อยละ ๙๐  ของผู้เรียน สามารถใช้อินเทอรเ์น็ตเพื่อการเรียนรู้  
การสือ่สาร  การท างาน ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
     ๑.๑.๔.๒)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียน สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป   
     ๑.๑.๔.๓)  ร้อยละ ๙๐  ของผู้เรียน  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา       
    ๑.๑.๕.๑)  ร้อยละ  ๕๐  ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๓  ข้ึนไป 
                 ๑.๑.๕.๒)  ร้อยละ  ๕๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๓  ข้ึนไป 
                ๑.๑.๕.๓)  ร้อยละ ๖๐  ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯภาษาไทยพื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๓  ข้ึนไป 
                ๑.๑.๕.๔)  ร้อยละ  ๖๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน  ผลการเรยีนระดับ ๓  ข้ึนไป 
               ๑.๑.๕.๕)  ร้อยละ ๕๐ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศพื้นฐาน  ผลการเรียนระดบั ๓  ข้ึนไป 
               ๑.๑.๕.๖)  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานฯ พื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๓  ข้ึนไป 
              ๑.๑.๕.๗)  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะพื้นฐาน  ผลการเรียนระดบั ๓  ข้ึนไป 
              ๑.๑.๕.๘)   ร้อยละ  ๘๐ ของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ พื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๓  ข้ึนไป 
    ๑.๑.๕.๙) ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ
ผู้เรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 
   ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๑.๖.๑) รอ้ยละ  ๘๕ ของผูเ้รียนมีทักษะในการวางแผนและท างานครบตามล าดับ
ข้ันตอน ด้วยความพากเพียรพยายาม  ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ ผู้เรียนรักการท างาน  
มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและตอ่อาชีพสจุริต  หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 
     ๑.๑.๖.๒) ร้อยละ  ๗๐  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาจีน มีทักษะการสื่อสาร  ผลการเรียนระดับ  ๓  ข้ึนไป   
   ๑.๑.๖.๓) ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร ์ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ผลการเรียนระดับ  ๓  ข้ึนไป    
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   ๑.๑.๖.๔) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
ฟุตบอล มทีักษะการเล่นฟุตบอล  ผลการเรียนระดบั ๓ ข้ึนไป 
     ๑.๑.๖.๕) ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
วอลเลย์บอล มีทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ผลการเรียนระดบั ๓ ข้ึนไป 
     ๑.๑.๖.๖) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
อาหารไทย มทีักษะการท าอาหารไทย ผลการเรียนระดบั ๓ ข้ึนไป     
    ๑.๑.๖.๗) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
สิ่งประดิษฐ์ มีทกัษะการประดิษฐ์  ผลการเรียนระดบั ๓ ข้ึนไป 
     ๑.๑.๖.๘) ร้อยละ  ๗๐  ของผู้เรียนตามโครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีต้าร์ มีทักษะการเล่นกีต้าร ์ ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 
      
  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                
   ๑)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด         
    ๑.๒.๑.๑)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเบือ้งต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๑.๒) รอ้ยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความซือ่สัตย์สุจริต  ผลการประเมินระดบั ๔  
ข้ึนไป 
     ๑.๒.๑.๓) รอ้ยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความกตญัญูกตเวที  ผลการประเมินระดบั ๔  
ข้ึนไป 
     ๑.๒.๑.๔) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมเีมตตา กรุณา เอือ้เฟื้อเผื่อแผเ่สียสละเพือ่
ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ ผลการประเมินระดบั ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๑.๕)  ร้อยละ  ๙๐   ของผูเ้รียนประหยัดและรูจ้ักใช้ทรพัย์สิ่งของส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 
        ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
    ๑.๒.๒.๑) รอ้ยละ  ๙๐  ของผู้เรียน  นิยมไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ผลการประเมินระดบั ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๒.๒) รอ้ยละ  ๙๐  ของผู้เรียน มีจิตส านึกในการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๒.๓) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียน  มีส่วนร่วมในกจิกรรมประเพณีท้องถ่ินและ
แสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม  ผลการประเมินระดับ ๔  ข้ึนไป 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย         
    ๑.๒.๓.๑)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม และสภาพแวดล้อม  ผลการเรยีนระดับ  ๓  ข้ึนไป 
     ๑.๒.๓.๒)   ร้อยละ  ๙๐ ของผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ผลการเรียนระดับ  ๓  ข้ึนไป 
 
 



- ๔ – 
    
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    ๑.๒.๔.๑)  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมสีุขภาพกาย  และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป   

     ๑.๒.๔.๒)  ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด  และแก้ปัญหาโดยไม่
ใช้ความรุนแรง  ผลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป   
     ๑.๒.๔.๓) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ  ทัศนศิลป์  ดนตรี  
นาฏศิลป์  และวรรณศิลป ์ ผลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป   
     ๑.๒.๔.๔) รอ้ยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมกีฬาและ
นันทนาการ  ผลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป   
     ๑.๒.๔.๕) ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนอยูร่่วมกันในสงัคมได้อยา่งมีความสุขไม่ท าความ
เดือดร้อนให้กับผู้อื่น  ผลการประเมินระดบั ๔ ข้ึนไป   
   ๕)  ใฝ่เรียนรูคู้่คุณธรรม 
    ๑.๒.๕.๑) รอ้ยละ  ๙๕  ของผู้เรียนเป็นคนช่างสงัเกตอยากรูอ้ยากเห็น   
มีความพยายามและตัง้ใจ  มีความขยันและอดทน มีความรบัผิดชอบ  ผลการประเมินระดบั ๔ ข้ึนไป   
     ๑.๒.๕.๒) ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมี สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  ผลการประเมิน
ระดับ ๔ ข้ึนไป   
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ       
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน       
    ๒.๑.๑) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทัง้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของสังคม  ระดับ ๔ ข้ึนไป 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       
    ๒.๒.๑) โรงเรียนมีการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน  ระดับ ๔ ข้ึนไป   
     ๒.๒.๒)  โรงเรียนมีการน าแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ระดับ ๔ ข้ึนไป 
     ๒.๒.๓)  โรงเรียนมีการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  ระดบั ๔ ข้ึนไป   
    ๒.๒.๔)  โรงเรียนมีระบบการบรหิารอัตราก าลังและทรพัยากรทางการศึกษา  ระดับ 
๔ ข้ึนไป 
     ๒.๒.๕)  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์  ระดับ ๔ ข้ึนไป 
     ๒.๒.๖)  โรงเรียนมีระบบนเิทศภายในอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์  ระดับ ๔ ข้ึนไป 
     ๒.๒.๗)  โรงเรียนมีข้อมลูจากรายงานผลการประเมินตนเองของบุคลากรรายบุคคล, 
รายกลุม่สาระการเรียนรู้, รายฝ่าย และของโรงเรียน  ระดับ ๔ ข้ึนไป 
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     ๒.๒.๘)  คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และผู้มสี่วนเกีย่วข้องแสดงความ
คิดเห็น  ตัดสินใจ  รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการด าเนินงานร่วมกัน   ระดบั ๔ ข้ึนไป 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย       
    ๒.๓.๑) โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตร    ที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมาย  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๒.๓.๒) โรงเรียนมีกจิกรรมเสริมหลักสูตร    ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผลการประเมนิระดับ  ๔  ข้ึนไป       
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ      
    ๒.๔.๑) ร้อยละ  ๑๐๐  ของครูมีแผนพัฒนาวิชาชีพ  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึน
ไป 
     ๒.๔.๒) ร้อยละ   ๘๕  ของครูและบุคลาการทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC  ใน
การพัฒนางาน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
   ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
        ๒.๕.๑) โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เพียงพอ  ใช้การได้ดี  และสะอาดถูกสุขลกัษณะ 
ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
     ๒.๕.๒) โรงเรียนมสีภาพแวดล้อม  สะอาด  ปลอดภัย  มีพื้นที่สีเขียวรม่รื่น  เพียงพอ
ส าหรับนักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป   
     ๒.๕.๓) โรงเรียนด าเนินการจัดระบบปอ้งกันการบาดเจบ็ และสร้างเสริมความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    ๒.๖.๑) โรงเรียนจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบรกิาร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ผลการ
ประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
     ๒.๖.๒) โรงเรียนจัดให้มีหอ้งเรียน Smart Classroom  (ห้องเรียน Smart 
Classroom หมายถึง ห้องเรียนทีม่ีโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์, เครือ่งเสียง, ไมโครโฟน, visual) อย่างน้อย
อาคารละ 3 ห้องเรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
  ๒.๗   เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
    ๒.๗.๑) โรงเรียนเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
     
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
  ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
    ๓.๑.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกบัหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินระดบั ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๑.๒) ร้อยละ  ๘๕  ของครู จัดการเรียนรู้ Active Learning   ผลการประเมิน
ระดับ ๔  ข้ึนไป 
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    ๓.๑.๓)  ร้อยละ  ๙๕  ของครูพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา    ผลการ
ประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
   
  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    
      ๓.๒.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู  พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหลง่
เรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทีส่อดคล้องกบัตัวช้ีวัดที่สอน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป   
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       
    ๓.๓.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู สร้างปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  ผลการประเมินระดับ 
๔  ข้ึนไป 
     ๓.๓.๒) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจน  ผลการ
ประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๓.๓) ร้อยละ  ๙๕  ของครู ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผูเ้รียน  ผลการ
ประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป        
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน     
    ๓.๔.๑) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล และน าไปวางแผน
จัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๔.๒) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจน  ผลการ
ประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๔.๓) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีการวิเคราะหผ์ลการเรียนของนักเรียนและน าผลมา
พัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร  ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
    ๓.๕.๑) ร้อยละ   ๙๕  ของครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ภาคเรียนละ 
๒๕ ช่ัวโมง  ผลการประเมินระดับ  ๔  ข้ึนไป 
     ๓.๕.๒) ร้อยละ   ๙๕   ของครูและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง  ผลการประเมินระดบั  ๔  ข้ึนไป 


