
 

ตอนที ่4 

ทิศทางการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 
 

วสิยัทศัน ์(Vision) 

 เป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ         

ในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2.  ส่งเสริมแลพัฒนาการด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม        

ในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 

3.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท      

ของชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ 

เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และ

ประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมปีระสิทธิภาพ 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการ

มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดและรับชอบต่อ ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งผลให้            

ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

     เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา   

3. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชพี 
7. ผู้เรียนมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด 

8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี 
11. ครูมกีารจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้   

12. ครูมกีารใช้ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้    

13. ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
14. ครูมกีารตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   

15. ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

16. สถานศึกษามเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
17. สถานศึกษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

18. สถานศึกษามกีารด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้น ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

19. สถานศึกษามกีารพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี   

20. สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  



21. สถานศึกษามกีารจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

กลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร เปา้หมาย 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       

    สู่การเป็นพลโลก 

1. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

2. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภปิราย
แลกเปลี่ยน ความคดิเห็น และแกป้ัญหา   

3. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลกัสูตรสถานศกึษา 
6. ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีด่ตี่องานอาชพี 
7. ผู้เรียนมคีุณลกัษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด 

8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย 
9. ผู้เรียนมกีารยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ด ี

2. พัฒนาครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษาให้ม ี

    ประสิทธภิาพตาม

มาตรฐาน 

    วิชาชพีระดับสากล 

11. ครูมกีารจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในชวีติได้   

12. ครูมกีารใช้ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้    
13. ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
14. ครูมกีารตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   

15. ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร เปา้หมาย 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ 

    อย่างมีประสิทธภิาพ 

16. สถานศึกษามเีป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน 
17. สถานศึกษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
18. สถานศึกษามกีารด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน          

ตามหลักสูตรสถานศกึษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย 

19. สถานศึกษามกีารพัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชพี   

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  

    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    สภาพแวดล้อม 

20. สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัด   
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

21. สถานศึกษามกีารจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 



1. ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการอ่าน  

   การเขยีน การส่ือสาร และ 

   การคิดค านวณ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มคีวามสามารถในการอ่านและเขยีนไดเ้หมาะสม 

     ตามระดับชั้น  

1.2 ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามสามารถในด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทยและ 

     ภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชั้น   

1.3 ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามสามารถในด้านการคดิค านวณเหมาะสม 

     ตามระดับชั้น 

1.4 ผู้เรียนไดเ้ข้าร่วมให้แสดง หรือ ได้รับรางวัลเกีย่วกับด้านการฟัง/พูด/ 

     อ่าน/เขยีนภาษาอังกฤษและภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัด 

     โดยหน่วยงานภายนอก 

1.5 ผู้เรียนมผีลงานการเขยีนรายงาน เชิงวชิาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ 

     และภาษาไทย ตพิีมพ์ เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือออนไลน์วชิาการ 

     ที่จัดท าโดยโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก 

1.6 ผู้เรียนที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ 

     มาตรฐาน CEFR มคีะแนนผลการทดสอบได้ มาตรฐานของ CEFR 

1.7 ผูเ้รียนชั้น ม.6 ที่เข้าสอบวดัความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

     จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, 

TOEFL IBT,  

     IELTS, TOEIC หรืออื่น ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน  

     TOELF IBT ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

1.8 ผู้เรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มทีกัษะ 

     การส่ือสารตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษาน้ัน ๆ 

1.9 ผู้เรียนชั้น ม.3 มคีะแนนการทดสอบด้านการเขยีนและการอา่นภาษาไทย 

     จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.10 ผู้เรียนชั้น ม.3 มคีะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ 

       วิทยาศาสตร์จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.11 ผูเ้รียนที่เข้าสอบโครงการ PISA มคีะแนนเฉลี่ยการสอบ ดา้นการอ่าน 

       ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ 

       นักเรียน ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปเีดยีวกัน 

1.12 ผู้เรียนที่เข้าสอบโครงการ TIMSS มคีะแนนเฉลี่ยวชิาคณิตศาสตร์ 

       และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 ไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 

       ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปเีดยีวกัน 

 

 

 

 
เปา้หมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

2. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิ 

   วเิคราะห์ คดิอยา่งมวีิจารณญาณ  

   อภปิรายแลกเปลี่ยน ความคดิเห็น  

   และแก้ปัญหา 

2.1 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

2.2 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 

2.3 ผู้เรียนอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบ 

     การตัดสินใจ 

2.4 ผู้เรียนสามารถแกป้ัญหาได้อย่างมีเหตุผล 



เปา้หมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

3. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ

สร้าง 

   นวัตกรรม 

3.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองคค์วามรู้และประสบการณ์มาใช้ 

     ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคดิโครงการ โครงงาน 

     ชิ้นงาน ผลผลิต 

3.2 ผู้เรียนมผีลงานจากการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง (Independent 

Study) 

     ทุกด้านทัง้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศกึษา 

ศาสนา 

     และวัฒนธรรม สขุศึกษาพลศึกษา ศลิปะ และการงานอาชพีและ  

     เทคโนโลย ีที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวฒุิ ว่าเปน็ผลงาน 

     ที่มคีุณภาพในระดับ ด ีจากงานแสดงผลงานประจ าปทีี่โรงเรียนจัดขึ้น 

3.3 ผู้เรียนมผีลงานจากการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง (Independent 

Study) 

     ทุกด้านทัง้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศกึษา 

ศาสนา 

     และวัฒนธรรม สขุศึกษาพลศึกษา ศลิปะ และการงานอาชพีและ 

     เทคโนโลย ีที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล 

     จากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ 

3.4 ผู้เรียนมผีลงานที่จัดท าขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง 

     (Independent Study) ที่ได้รับการตพิีมพ์และเผยแพร่ผ่านส่ือ

ดิจิตอล 

     อย่างน้อย 2 แห่ง 

3.5 ผู้เรียนมผีลงานที่เป็นนวัตกรรมทางวชิาการหรือวชิาชพีได้จาก 

     การออกแบบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการ 

4. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการใช ้

   เทคโนโลยสีารสนเทศและ 

   การส่ือสาร 

4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

     เพ่ือการพัฒนาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  

     การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมคีุณธรรม  

4.2 ผู้เรียนมสีมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  

4.3 ผู้เรียนมผีลงานการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง (Independent 

Study)  

     ด้าน ICT, IoT, M2M ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/

ได้รับ 

     รางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก   
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5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ตามหลักสูตรสถานศกึษา 

5.1 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลกัสูตรสถานศกึษา 

5.2 ผู้เรียนบรรลุและมคีวามก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
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     จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะกระบวนการต่าง ๆ 

     รวมทั้งมคีวามก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบ 

     อื่น ๆ      

5.3 ผู้เรียนชั้น ม.3 มคีะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาต ิ

     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

     ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ  

     50 ขึ้นไป 

5.4 ผู้เรียนชั้น ม.6 มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  

     ขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์  

     วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และ

ภาษาต่างประเทศ  

     สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

6. ผู้เรียนมคีวามรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน  

   และเจตคติที่ดตี่องานอาชพี 

6.1 ผู้เรียนมคีวามรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ 

     ในระดับที่สูงขึ้น 

7. ผู้เรียนมคีุณลักษณะและค่านิยม 

   ที่ดตีามที่สถานศกึษาก าหนด 

7.1 ผู้เรียนมสีมรรถนะส าคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตร 

     สถานศึกษา 

7.2 ผู้เรียนมพีฤติกรรมเป็นผู้ที่มคีุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 

     มคี่านิยมและจิตส านึก โดยไม่ขดักับกฎหมายและวฒันธรรมอันดี 

     ของสังคม 

7.3 ผู้เรียนมคีวามเป็นผู้น าสร้างสรรค์สังคม 

8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น 

   และความเป็นไทย 

8.1 ผู้เรียนร่วมอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น ประเพณีไทย  

     และภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

8.2 ผู้เรียนมคีุณลกัษณะความเป็นไทย ยดึม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา  

     พระมหากษัตริย์ 

8.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

8.4 ผู้เรียนที่มผีลงานการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเองที่เกีย่วกับการท ากิจกรรม 

     บ าเพ็ญประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิถชีวีิต ศลิปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 

     และสังคม ที่ท าขึ้นด้วยความริเร่ิมของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดี 

     จากครู/ผู้ทรงคุณวฒุิจากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึน้ 
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 8.5 ผู้เรียนที่มผีลงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเกีย่วกับการท ากิจกรรม 

     บ าเพ็ญประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิถชีวีิต ศลิปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 

     และสังคม ที่ท าขึ้นด้วยความริเร่ิมของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือก 

     ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
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9. ผู้เรียนมกีารยอมรับที่จะ 

   อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

   และหลากหลาย 

9.1 ผู้เรียนมกีารยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการรับฟัง 

     ด้วยความตั้งใจ แสดงมารยาททีเ่หมาะสม ให้เกยีรติกันและกัน  

     เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมวีฒันธรรมที่หลากหลายในสังคม 

9.2 ผู้เรียนมมีนุษยสัมพันธ์ทีด่ ียิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ  

     สังเคราะห์เกื้อกูล ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบคุคลในทางที่ดี 

9.3 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     ในด้าน เพศ วยั เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี  

     โดยการสร้างความเข้าใจ  เห็นคุณค่า ปฏิบัติงานด้านความหลากหลาย 

     ของผู้คน ให้เกยีรติซึง่กันและกัน 

9.4 ผู้เรียนมผีลงานการศกึษา ค้นคว้าดว้ยตนเอง (Independent 

Study)  

     เกีย่วกับกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจและ 

     ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วม แสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือ 

     ได้รับรางวลัจากหน่วยงานภายนอก 

10. ผู้เรียนมีสขุภาวะทางร่างกาย  

     และจิตสังคมที่ด ี

10.1 ผู้เรียนมกีารรักษาสขุภาพกายของตนเองให้แขง็แรง 

10.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ด ี

10.3 ผู้เรียนแสดงออกทางพฤตกิรรมอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย 

10.4 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  

       ไม่มคีวามขดัแย้งกบัผู้อื่น 

11. สถานศกึษามเีป้าหมาย 

     วิสัยทศัน์และพันธกิจ 

     ที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

11.1 มเีป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชดัเจน 

 

12. สถานศึกษามรีะบบบริหาร 

     จัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

12.1 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา   

13. สถานศึกษามกีารด าเนินงาน 

     พัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพ 

     ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

     สถานศกึษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

13.1 โรงเรียนมกีารด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

       ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชวีิตจริง  

       และเป็นแบบอย่างได ้
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 13.2 โรงเรียนด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน 

       มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งประกอบด้วย 

       เร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 

       1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ   

       2. งานวิชาการ   

       3. งานกิจการนักเรียน   

       4. งานบุคคล  

       5. งานธุรการ  

       6. งานการเงินและพัสดุ  

       7. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

       8. งานชุมชนและภาคเีครือข่าย 

14. สถานศึกษามกีารพัฒนาครู 

     และบุคลากรให้มคีวามเชีย่วชาญ 

     ทางวิชาชพี 

14.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

15. สถานศกึษามกีารจัดสภาพ  

     แวดลอ้มทางกายภาพและสังคม 

     ที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ 

     อย่างมีคุณภาพ 

15.1 โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ต าราเรียน ส่ือเทคโนโลยีที่มคีุณภาพ  

       ระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ     

15.2 โรงเรียนมห้ีองสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วทิยบริการ (Resource 

Center)  

       ที่มสีภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศเอือ้ต่อการใช้บริการ มส่ืีอที่เพียงพอ  

       เหมาะสม ทันสมัย มกีิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และ 

       การค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

16. สถานศึกษามกีารจัดระบบ 

     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

     และการจัดการเรียนรู้ 

16.1 โรงเรียนที่มเีครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุม 

       พ้ืนที่ของโรงเรียน 

16.2 โรงเรียนมห้ีองเรียนอเีลก็ทรอนิกส์มัลติมีเดยี (Electronics Multi- 

       Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัตกิาร และมอีุปกรณ์  

       เทคโนโลยทีี่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของ นักเรียนตามกลุ่มสาระ 

       อย่างพอเพียง   

17. ครูมกีารจัดการเรียนรู้ผ่าน 

     กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

     และสามารถน าไปประยกุต์ใช ้

     ในชวีิตได ้

17.1 ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใชจ้ริง  

17.2 ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีิตจริง 

17.3 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 

       การเรียนรู้ ตัวชี้วดัของหลกัสูตร 
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 17.4 ครูจัดหลกัสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและ 

       ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน   

17.5 ครูจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

       ด้วยภาษาอังกฤษ 

17.6 ครูมพัีฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 

18. ครูมกีารใช้ส่ือ เทคโนโลย ี

     สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

     ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

18.1 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภมิูปัญญา 

       ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหา 

       ความรู้ด้วยตนเอง 

18.2 ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียน 

       การสอนการให้ระดบัคุณภาพ 

18.3 ครูใชส่ื้ออเิลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด

และ 

       ประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และ 

       ออฟไลน์ (offline) 

19. ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียน 

     เชิงบวก 

19.1 ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เดก็รักที่จะเรียนรู้ และ 

       เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

19.2 ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ  

       (Quality-Classroom System) 

20. ครูมกีารตรวจสอบและประเมิน 

     ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 

     น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

20.1 ครูมรีะบบการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง  

       (Authentic Assessment) การให้ระดับคุณภาพ 

20.2 ครูมขีั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธกีารวดัและประเมินผลทีเ่หมาะสม 

       กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

20.3 ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

21. ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

     ให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพ่ือพัฒนา 

     และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

21.1 ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

       การจัดการเรียนรู้  

21.2 ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ 

       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

21.3 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

       ในระดับภาค/ชาติ/นานาชาต ิ

21.4 ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และมกีารเผยแพร่ 

 

 


