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ทิศทางพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี
(ปี พ.ศ. 2564-2567)
1. ทิศทางการจัดการศึกษา
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ปีการศึกษา 2564 - 2567
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2567
1.2 ปรัชญา (School Philosophies)
ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด
1.3 เอกลักษณ์ (School Uniqueness)
ศิลปะเด่น
1.4 อัตลักษณ์ (Identity)
แต่งกายดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย
1.5 ค่านิยม (Value)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ มีการจัดการเพื่อนวัตกรรมทางการศึกษา บริหารจัดการด้วย
จริยธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม
1.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
“รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวม”
1.7 สมรรถนะสาคัญ (Core Competency)
1) การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน
2) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
1.8 พันธกิจ (Mission)
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยี
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม มีวินัย มีจิตอาสา พัฒนาตนเป็นพลโลกที่ดี
ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีความรู้ มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีทักษะการคิด มีคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูดีครูเก่ง และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.9 เป้าประสงค์ (Goals)
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
คุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม และใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์
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2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
3. นักเรียนมีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย
มีวินัย มีจิตอาสา พัฒนาตนเป็นพลโลกที่ดี และมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
5. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.10 ประเด็นกลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นกลยุทธ์ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
ประเด็นกลยุทธ์ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.11 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ประเด็นกลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ การคิดคานวณ อยู่ในระดับ ผ่าน
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถตามตัวชี้วัดในการคิดคานวณรายวิชา
คณิตศาสตร์ระดับ ผ่าน ขึ้นไป
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
4. ร้อยละของผู้เรียน ที่สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้
5. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ใน
ระดับ ผ่าน ขึ้นไป
6. ผู้เรียนมีผลงานจากการทาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ /สร้างนวัตกรรม
7. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
8. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับ ดีเยี่ยม
9. ผู้เรียน มีผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ประเด็นกลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 10. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 1.5 ขึ้นไป
หลักสูตรสถานศึกษา
11. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
12. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
ในรายวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย
ดิจิทัล ศิลปศึกษาและการงานอาชีพ
6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและ
13. ร้อยละของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
14. ร้อยละของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.6 ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. ร้อยละของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.6 ที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น/ประกอบ
อาชีพ
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 16. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ
ตามที่สถานศึกษากาหนด
ผ่าน ขึ้นไป
8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 17. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐาน ทัศนคติที่
ไทย
ดีต่อบ้านเมือง การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและของโลก ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
18. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
19. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
20. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐาน ทัศนคติที่
ความแตกต่างและหลากหลาย
ดีต่อบ้านเมือง การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและของโลก ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
21. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความประพฤติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ 22. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
จิตสังคม
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขตาม
เกณฑ์
23. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
พลศึกษา ในระดับ ผ่าน
24. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (Strengths and
Difficulties Questionnaire: SDQ) ตามแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต อยู่
ในกลุ่มปกติ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ประเด็นกลยุทธ์ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
11. โรงเรียนกาหนดเป้าหมาย
24. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
กาหนดชัดเจน
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ประเด็นกลยุทธ์ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
12. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
25. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมี
คุณภาพของสถานศึกษา
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
26. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
27. มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้
13. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
28. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
29. โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้
14. ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 30. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
31. ร้อยละของครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน (PLC)
32. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน/การอบรมพัฒนาครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
15. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 33. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
คุณภาพ
16. จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 34. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ประเด็นกลยุทธ์ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
17. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
35. ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
36. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด
กิจกรรมได้จริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
37. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่
18. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
38. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
39. ร้อยละของครูและบุคลากรที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง
19. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
40. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก/จัดการ
เชิงบวก
เรียนการสอน แบบ Active learning
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ประเด็นกลยุทธ์ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
41. ร้อยละของนักเรียนที่รักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
20. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 42. ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนา
อย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียน
21. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 43. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
44. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
45. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการติดตามนิเทศการจัดการเรียน
การสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔
มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
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๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔
แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.............................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ อยู่ในระดับ ผ่าน
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามารถตามตัวชี้วัดในการคิด

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา

คานวณรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ผ่าน ขึ้นไป
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดับยอดเยี่ยม
และแก้ปัญหา
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม (ตามผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ของรายวิชาพื้นฐาน...... กลุ่ม
สาระการเรียนรู้)
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา (ตามแบบทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ/การนาเสนอโครงงานหรือนาเสนองานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ/ การนาเสนองานในรายวิชา IS)
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ระดับยอดเยี่ยม
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป (ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดิจิตัล
หรือวิทยาศาสตร์)
- ผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลงานจากการทาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ จาก
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ/รายวิชา IS/กิจกรรมสะเต็มศึกษา
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับยอดเยี่ยม
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดิจิตัล
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับ ดีเยี่ยม
- ผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับยอดเยี่ยม
-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 1.๕ ขึ้นไป
-ร้อยละ 20 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
-ร้อยละ 30 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย ดิจิทัล
ศิลปศึกษาและการงานอาชีพ
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ระดับยอดเยี่ยม
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.3 จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.6 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น/ประกอบอาชีพ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับยอดเยี่ยม
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ระดับยอดเยี่ยม
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับยอดเยี่ยม
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการประเมินความรู้และทักษะ
พื้นฐาน ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและของโลก ในระดับ
ผ่าน ขึ้นไป ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการประเมินความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป ตามผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ข้อที่ 8
- มีผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในระดับ ยอดเยี่ยม
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผลการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆของ
สถานศึกษา
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ระดับยอดเยี่ยม
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการประเมินความรู้และทักษะ
พื้นฐาน ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและของโลก ในระดับ
ผ่าน ขึ้นไป ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีประพฤติตนตามระเบียบวินัยของ
สถานศึกษา
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ระดับยอดเยี่ยม
-ร้อยละ ๗5 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการ
ทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ์
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพลศึกษา ในระดับ ผ่าน
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน
(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ตามแบบทดสอบของกรม
สุขภาพจิต อยู่ในกลุ่มปกติ
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
- มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
- ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน/การอบรมพัฒนาครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า 20 ชั่วใมง/ปีการศึกษา
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย
๒.๖. จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม
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- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรม
ได้จริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก/จัดการเรียน
การสอน แบบ Active learning
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
- มีระบบการวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
- ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
-ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรมีการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
-ครูและผู้เกี่ยวข้องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
-ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรได้รับการติดตามนิเทศการจัดการเรียน
การสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. นโยบาย

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา

ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม
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หมายเหตุ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากาหนดค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ร้อยละตามเกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ

กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ต่ากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50-59
ร้อยละ 60-74
ร้อยละ 75-89
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากาหนดค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ข้อความที่ใช้พิจารณาระดับคุณภาพ

กาลังพัฒนา

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด/ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน/ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/
ไม่ส่งผล/ไม่ส่งเสริม
มีแต่ไม่ครบ/มีบางส่วน/เป็นไปตามเป้าหมายบางส่วน
เป็นที่ยอมรับ/เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด/ครบกระบวนการ/มีความเหมาะสม/อย่างเพียงพอ/อย่าง
หลากหลาย
มีการพัฒนา/สูงขึ้น/เพิ่มขึ้น/เป็นระบบมากขึ้น/มีการบูรณาการ/หลากหลายรูปแบบ
สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด/มีความเป็นเลิศ/เป็นแบบอย่างที่ดี/มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
/มีนวัตกรรม

ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
1) นโยบายการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน
1.1 ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยคานึงถึงความจาเป็นที่จะใช้เป็นประการสาคัญ
1.2 ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน
1.3 ปิดไฟ พัดลม และเครื่องปรับอากาศในเวลาพักกลางวันและในชั่วโมงที่ไม่มีการเรียนการ
สอน
1.4 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศให้ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทและตั้งอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 25 องศา
เซลเซียส
1.5 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
1.6 ไม่นาของร้อนหรืออาหารที่ไม่เสียง่ายใส่ในตู้เย็น
1.7 ตรวจสอบการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน
1.8 ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการเรื่องการใช้ไฟฟ้าในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
1.9 ให้ครูประจาชั้นติดตาม กากับและฝึกปฏิบัติสร้างพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้
เกิดขึ้นแก่นักเรียน
2) นโยบายการใช้น้าในโรงเรียน
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2.1 ให้ใช้น้าอย่างประหยัด โดยเปิดและปิดน้าเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง
2.2 เปิดน้าให้พอดีกับความต้องการที่จะใช้
2.3 เมื่อพบเห็นการเปิดน้าทิ้งไว้หรือปิดน้าไม่สนิทให้ช่วยกันปิดทันที
2.4 ให้ร่วมกันบารุงรักษาและตรวจการรั่วไหลของน้าเมื่อพบเห็นให้แจ้งผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ซ่อมแซม
2.5 ให้ครูประจาชั้น ติดตาม กากับและฝึกปฏิบัติสร้างพฤติกรรมการประหยัดน้าให้เกิดขึ้นแก่
นักเรียน
3) นโยบายการจัดการของเสีย ขยะ น้าทิ้งในโรงเรียน
3.1 จัดระบบการคัดแยกเศษอาหารนายศุภเกียรติ ธัญญะประกอบ
3.2 ติดตั้งถังดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้า
3.3 บาบัดน้าเสีย ทาความสะอาดร่องน้า ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้า
3.4 จัดหาถังขยะและแยกประเภทขยะทุกครั้ง
3.5 ติดป้ายบอกประเภทของถังขยะภายในโรงเรียน
3.6 ปลูกฝังให้นักเรียนทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะ
4) นโยบายการจัดซื้อและการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียน
4.1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 เลือกซื้อสินค้าหรืออาหารที่ไม่ก่อให้เกิดขยะในโรงเรียน
4.3 ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และนักเรียน
5) นโยบายการดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน
5.1 ป้องกันและจัดการกับกลิ่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
5.2 ปลูกพันธุ์ไม้หอม ไม้ที่ช่วยดูดสารพิษในโรงเรียน
5.3 จัดระเบียบการจราจรหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียน
5.4 ติดป้ายรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถทุกครั้ง
5.5 ควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชทุกชนิดในโรงเรียน
6) นโยบายการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงเรียน
6.1 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย
6.2 รักษาความปลอดภัยให้แก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

