
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์   ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวง  
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ              
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง                   
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่             
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ                
การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม       
ครั้งที ่ 2 / 2563  เมื่อวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย                   
มีคุณภาพและมาตรฐาน  จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

(นายพิพัฒน์   พงษ์พันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

........................................................ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มี 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน  
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
              และแก้ปัญหา  
          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
          5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ  
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
         2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
         3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
         4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
         2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
         2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
              และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
         2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
         2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
         2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
        3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
        3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
        3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
        3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา 
............................................................. 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 

มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10  ประเด็นการพิจารณา 
                    ประเด็นการพิจารณาด้านคุณภาพผู้เรียน  จ านวน 6 ประเด็น 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   
1.1 นักเรียนร้อยละ  75  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี 

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
1.2 นักเรียนร้อยละ  80  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ

สื่อสารในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
1.3 นักเรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการน าเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป 

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
1.4 นักเรียนร้อยละ  70  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีขึ้นไป 

ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
1.5 นักเรียนร้อยละ  75   มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  2.1  นักเรียนร้อยละ 75  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2.2  นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA   
      อยู่ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2.3  นักเรียนร้อยละ  75  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ด้านความสามารถในการ 
      คิดในระดับดีมาก 
 

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
3.1 นักเรียนร้อยละ  75  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี  
     ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3.2 นักเรียนร้อยละ  75  มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ   
     แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ ในระดับดี  ตามเกณฑ์ 
     การประเมินของสถานศึกษา 
3.3 นักเรียนร้อยละ  75 สร้างนวัตกรรมได้ ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3.4 นักเรียนร้อยละ  75  สามารถสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ได้ 
     ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 



มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10  ประเด็นการพิจารณา 
         ประเด็นการพิจารณาด้านคุณภาพผู้เรียน  จ านวน 6 ประเด็น 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
           4.1  นักเรียนร้อยละ  80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สรุปความรู้ 
                 ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับดี  
                 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
           4.2  นักเรียนร้อยละ  80  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ 
                 ใช้เทคโนโลยี ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
           4.3  นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 ในระดับดขีึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
5.1.1  นักเรียนร้อยละ  70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับ  3  ขึ้นไป 
5.1.2  นักเรียนร้อยละ  65  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับ  3  ขึ้นไป 
5.1.3  นักเรียนร้อยละ  70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับ  3  ขึ้นไป 
5.1.4  นักเรียนร้อยละ  75  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ระดับ  3  ขึ้นไป 
5.1.5  นักเรียนร้อยละ  90  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ระดับ  3  ขึ้นไป 
5.1.6  นักเรียนร้อยละ   80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาฯ  ระดับ  3  ขึ้นไป 
5.1.7  นักเรียนร้อยละ  80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับ  3  ขึ้นไป 
5.1.8  นักเรียนร้อยละ  70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)     
         ระดับ  3  ขึ้นไป 
5.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ O’NET วิชาภาษาไทย   
         เฉลี่ย 50  คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
5.2.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ O’NET วิชาคณิตศาสตร์   
         เฉลี่ย 33  คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
5.2.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ O’NET วิชาวิทยาศาสตร์   
         เฉลี่ย 36  คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
5.2.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ O’NET วิชาภาษาอังกฤษ   
         เฉลี่ย 35  คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
5.2.5  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบระดับชาติ O’NET วิชาภาษาไทย  
         เฉลี่ย 56  คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
5.2.6  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบระดับชาติ O’NET วิชาคณิตศาสตร์  
         เฉลี่ย 27  คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
5.2.7  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบระดับชาติ O’NET วิชาวิทยาศาสตร์  
         เฉลี่ย 31  คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
5.2.8  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบระดับชาติ O’NET วิชาภาษาอังกฤษ  
         เฉลี่ย 34  คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
5.3.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบ  NT  ด้านค านวณ เฉลี่ย 45  คะแนน  
         และด้านภาษาไทย  เฉลี่ย  47  คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10  ประเด็นการพิจารณา 
       ประเด็นการพิจารณาดา้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน  จ านวน 4 ประเด็น 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
6.1  นักเรียนร้อยละ  84  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดีเยี่ยม  
      ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
6.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ  84  มี ID Plan   เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ   
      อาชีพ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
6.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 84  จัดกลุ่มอาชีพและฝึกตามความสนใจ 
      ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
6.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ร้อยละ  84  เรียนเล่นเป็นอาชีพ ในระดับดีเยี่ยม  
      ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
1.1  นักเรียนร้อยละ  84  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม 
1.2  นักเรียนร้อยละ  85  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา  
      ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
1.3  นักเรียนร้อยละ 80  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  และเป็นแบบอย่างได้ ในระดับดีเยี่ยม     
      ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
2.1  นักเรียนร้อยละ  90  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ  และท้องถิ่น  
      อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2.2  นักเรียนร้อยละ  90  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
      ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประมินของสถานศึกษา 
2.3  นักเรียนร้อยละ  90 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
      เป็นประมุขในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2.4  นักเรียนร้อยละ  90  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
      ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2.5  นักเรียนร้อยละ  90  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรม   
      และท้องถิ่นในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
3.1 นักเรียนร้อยละ  90  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ 
     ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10  ประเด็นการพิจารณา 
       ประเด็นการพิจารณาดา้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน  จ านวน 4 ประเด็น 
 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

                  3.2  นักเรียนร้อยละ  90  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี                    
                        ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ 
                        การประเมินของสถานศึกษา 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
             4.1 นักเรียนร้อยละ  75  มีน้ าหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต 
                  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผ่าน  
             4.2 นักเรียนร้อยละ  90 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ 
                  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน 
             4.3 นักเรียนร้อยละ  80  มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและ 
                  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
             4.4 นักเรียนร้อยละ  85  หลีกเลี่ยงจากสิ่งมึนเมา ปัญหาทางเพศ  การทะเลาะวิวาท และ 
                  อบายมุขทุกชนิด  ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
             4.5 นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
                  ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
             4.6 นักเรียนร้อยละ  85  มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
             4.7 นักเรียนร้อยละ  90  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 
                  ในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                ประเด็นการพิจารณากระบวนการบริหารและจัดการ จ านวน 6 ประเด็น   

        2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
              ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง   
              2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   
                         และสามารถตรวจสอบได้ 
 
        2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
              ตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้   
             2.2.1 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
                     ที่มีความเหมาะสม  ครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครู  
                     บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
             2.2.2  สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตามตรวจสอบ 
                     คุณภาพภายในสถานศึกษา   
          
 

         2.3  มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
               ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
             2.3.1  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง 
                      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
             2.3.2  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
                      และสามารถตรวจสอบได้ 
             2.3.3  สถานศึกษามีหลักสูตรของกล่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  กลุ่มสาระ 
 
 

          2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
             2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
                    ตลอดปีการศึกษา 
             2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุม 
                    เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 
 
 

          2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
             2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
             2.5.2  จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 

            2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
                     2.6.1  สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของ 
                             สถานศึกษา 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน  6   ประเด็น                  

               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                     3.1.1  ครู ร้อยละ  80  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  
                              และผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา                       
                              และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมิน 
                              ของสถานศึกษา 
                    3.1.2   ครู ร้อยละ  80  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning   
                              ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                    3.1.3   ครู ร้อยละ  80 มีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
                             ในระดับดีเยี่ยม  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 
 
                 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                     3.2.1  ครู ร้อยละ 80  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
                              ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     3.2.2  ครู ร้อยละ  80  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ     
                              เรียนรู้ มีการใช้ application เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ 
                              การประเมินของสถานศึกษา 
                     3.2.3  ครู ร้อยละ  80  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
                             ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อ                
                             การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 
 
                 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                     3.3.1  ครูร้อยละ  90  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้ 
                             นักเรียนรักการเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 
 
                 3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
                     3.4.1 คร ูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลย้อนกลับ   
                             น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     3.4.2 คร ูร้อยละ100  มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
                             ของการจัดการเรียนรู้  ในระดับดีเยี่ยม  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 
 

                3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                    3.5.1 คร ูร้อยละ 100 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
                            กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมิน 
                            ของสถานศึกษา 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน  6   ประเด็น                  

               3.6  มีอัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ ผ้าปักเหลอปั้วะ  ศิลปินชนเผ่าม้ง  และเป็นโรงเรียน 
                     นามพระราชทานสมเด็จย่า   
                  3.6.1  มีผลงานด้านอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ คือผ้าปักเหลอปั้วะ ของชนเผ่าม้ง ในระดับชาติ 
                           ที่มชีิ้นงานและมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์  
                  3.6.2  นักเรียนมีผลงานด้านดนตรี คือการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชาติ และเป็นศิลปิน 
                           ชนเผ่าม้งขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่มีผลงานเผยแพร่หลายช่องทางเป็นแบบอย่างได้  
                  3.6.3  โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น 
                                       ทุรกันดาร (กพด.)  
 
 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ  5  ยอดเยี่ยม    90-100 

  ระดับ  4  ดีเลิศ          80-89.99 
  ระดับ  3  ดี              70-79.99 
  ระดับ  2  ปานกลาง    60.00-69.99 
  ระดับ  1  ก าลังพัฒนา  50-59.99 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  

หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


