
 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

.................................................................. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2561
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย 
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ      
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป ประกาศคณะกรรมการ     
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561                    
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

ประกาศ ณ วันที่  11 พฤษภาคม 2565 

       

                                                     (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

                     

                                                               

     (นายประดิษฐ์  สุขเสน) 
                                             ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 



การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพดเีลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. มีความสามารถ         
ในการอ่าน การเขียน     
การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 

๑. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร (ภาษาไทย)   
    1.1 ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถอ่านจับใจความส าคัญขั้นสูงอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์           

ที่สถานศึกษาก าหนด 
    1.2 ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด 
    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถพูดสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ)  

2.1 ผู้เรียนร้อยละ 60 สามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์ วลี ประโยค บทสนทนา หรือ
บทความสั้นๆ และจับใจความส าคัญได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.2 ผู้เรียนร้อยละ 60 สามารถเขียนแนะน าตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน หรือเรื่องราวใกล้ตัวที่อยู่ใน
ความสนใจ และน าเสนอผลงาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.3 ผู้เรียนร้อยละ 60 สามารถพูดแนะน าตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน หรือเรื่องราวใกล้ตัวที่
อยู่ในความสนใจ และน าเสนอผลงาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3. การคิดค านวณ (คณิตศาสตร์)  
    3.1 ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถบวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็มและแก้โจทย์ปัญหาอยู่ใน

ระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

๒. มีความสามารถ         
ในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลงานจากโครงงานคุณธรรมหรือโครงงานกลุ่มสาระฯ หรือผลงาน      
ในรายวิชา IS โดยสามารถก านหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน อธิบายขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด สรุปและอภิปรายผลได้ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหา
จากการจัดท าโครงงานคุณธรรม หรือโครงงานกลุ่มสาระฯหรือผลงานในรายวิชา IS      
ในประเด็นที่ก าหนดได ้

 
๓. มีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

1.  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่น 
    ต่างๆ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเองและ    
   สังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสารและการท างาน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถผลิตชิ้นงาน/นวัตกรรม/สร้างองค์ความรู้ใหม่จากโครงงานคุณธรรม   
    หรือโครงงานกลุ่มสาระ หรือผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) อย่างน้อย 2 ชิ้นงานต่อปี       
    ตามศักยภาพของผู้เรียน 



ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๔.มีความสามารถ          
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 65 ได้รับการประเมินทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้ เรียนร้อยละ 60 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ในการผลิต       
สร้างชิ้นงาน องค์ความรู้ ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างน้อย 1 ชิ้นงานต่อภาคเรียน  

 
๕. มีผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา  

1. ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเฉลี่ย ระดับ  2 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เฉลี่ย ระดับ 2 ขึ้นไป 
3. ผู้ เรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลี่ย    

ระดับ 2 ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเฉลี่ย

ระดับ 2 ขึ้นไป 
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมเฉลี่ย ระดับ 2 ขึน้ไป 
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเฉลี่ย

ระดับ 2 ขึ้นไป 
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเฉลี่ยระดับ 2 ขึ้นไป 
8. ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ระดบัผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเฉลี่ยระดับ 2 ขึ้นไป 
 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน   
และเจตคติที่ดีต่อ 
งานอาชีพ 

1. ผู้ เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการท างาน           
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

2. ผู้เรียนร้อยละ 75 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ค้นพบความถนัดจากการเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น  

 
 
 

๑.๒ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. การมีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการของสถานศึกษา  
   พอเพียง จิตอาสา สามัคคี มีวินัย รับผิดชอบ 
 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ งในและนอก
สถานศึกษา 

2. ผู้ เรียนร้อยละ 75 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษาและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  

3. ผู้เรียนร้อยละ 75 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. การยอมรับทีจ่ะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

1. ผู้ เรียนร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิป ไตยในสถานศึกษา        
หรือระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  

2.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม  

 
4. สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักและส่วนสูง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป  
3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านสุขภาพกายและ  
    สุขภาพจิตอย่างสม่ าเสมอ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์      
และพันธกิจที ่
สถานศึกษา 
ก าหนดชดัเจน 

1. ครู บุคลากร สภานักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา            
ทีส่ามารถปฏิบัติได้จริง 

2. โครงการร้อยละ 80 มีการด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

2. มีระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

1. ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมของทั้ง 4 กลุ่มงานในการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

 
3. ด าเนินงานพัฒนา 
วิชาการที่เน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. ครูร้อยละ 80 มีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองอยู่ใน

ระดับดีขึน้ไป 
3. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ/หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4. พัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

๑. ครูร้อยละ 80 เข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานตามความต้องการของตนเองและ
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อปี และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.  ครูร้อยละ 75 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  และน าความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
5. จัดสภาพแวดล้อม       
ทางกายภาพและสังคม      
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น สะอาด เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป  

2. ครู ผู้เรียน และบุคลากรร้อยละ 75 สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและ      
มีประสิทธิภาพ 

3. ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

6. จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหาร จัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 70 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 



ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6. จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหาร จัดการและ 
การจัดการเรียนรู้(ต่อ) 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร้อยละ 70 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย         
ในการอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร้อยละ 70 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย         
ในการจัดการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพดี 
 

ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช ้             
ในชีวิตได้ 

1. ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
เพ่ือจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

2. ครูร้อยละ 80 มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

3. ครูร้อยละ 80  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการศึกษา
มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 70 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัย
เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทของสถานศึกษา 

2. ครูร้อยละ 70 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น       
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 

 
3. มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

1. ครูร้อยละ 85 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ตามกิจกรรมประกอบการเรียน 
การสอน ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. ครูร้อยละ 85 มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ครูร้อยละ 85 บริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด     
ร่วมท าโดยมีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 
4. ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและ   
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูร้อยละ 80 มีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนปลอด 0, ร, มส และ มผ ทุกภาคเรียน 
3. ครูร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดศักยภาพสูงสุด 
 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 1. ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง    
การจัดการเรียนรู้ 

2. ครูร้อยละ 80 มีการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้            

          
 


