
 

 
 

ประกาศโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

…………………………………………………… 

 โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย

และยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอตัลกัษณ์และ

จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถมัภ์)จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผูป้กครองเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถมัภ์) มี

คุณภาพและไดม้าตรฐาน โรงเรียนจึงไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 

     

      

        

         (นายสมชยั   อภิรัตนาชยั) 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ 

ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา 

ทาน/ 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ให้

ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบบัลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 

2559 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และปรับมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมี

ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้ งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกนั เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    ประกาศ ณ วนัท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

      

 

           (นายสมชยั   อภิรัตนาชยั) 

                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ 

 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

…………………………………………………… 

 โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ท่ีปรับปรุงใหม ่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย

และยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอตัลกัษณ์และ

จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถมัภ์)จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผูป้กครองเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถมัภ์) มี

คุณภาพและไดม้าตรฐาน โรงเรียนจึงไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 

     

      

        

         (นายสมชยั   อภิรัตนาชยั) 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ 

ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา 

ทาน/ 



 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียน คลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีมาก 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ ร้อยละ 90 

๑.๒ มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 97 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 97  

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ร้อยละ 97 

๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น ร้อยละ 98 

๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 95 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ ระดับดีมาก 

๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ 95 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ร้อยละ98 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ96 

๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ96 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 

 

มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 

   และพฒันาตนเอง อย่างต่อเน่ือง 

 

 

ระดับดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 

และส่ือต่างๆ รอบตวั 
ร้อยละ 95 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเติม 

ร้อยละ 95 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั ร้อยละ 96 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ98 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
ระดับดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 
ร้อยละ 96 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง ร้อยละ 97 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 96 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ร้อยละ96 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร ระดับดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ80 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ100 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ 60 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ80 

 

มาตรฐานที ่๖  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 

ร่วมกบัผู้อืน่ได้ดีและมีเจตคตทิี ่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ96 

๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ98 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ98 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 

ร้อยละ99  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกดิประสิทธิผล 
ระดับดีเย่ียม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ

กระบวนการสมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ร้อยละ100 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการ

จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

ร้อยละ92 

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ98 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญา

ของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ91 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ100  

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน

และคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

ร้อยละ100 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

และใชผ้ลในการปรับการสอน 

ร้อยละ91 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา 

ร้อยละ97 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็

ความสามารถ 

ร้อยละ97 

มาตรฐานที ่๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ 

และเกดิประสิทธิผล 
ระดับดีเย่ียม 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา

ผูเ้รียน 

ระดบั 4 

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมิน

หรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

ระดบั 5 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

ระดบั 5 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจาย

อ านาจ 

ระดบั5 

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ระดบั 4 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั

การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเต็มเวลา 

ระดบั 5 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 

 ตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ระดับดีมาก 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ระดบั 4 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดบั 4 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ระดบั 5 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  

และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ระดับดีมาก 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ระดบั 4 

๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 

ความสามารถและความสนใจ 

ระดบั 4 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

ระดบั 4 

๑๐.๔ สนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง

จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ระดบั 4 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

ระดบั 4 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียน

ทุกคน 

ระดบั 4 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริม 

ให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 
ระดับดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิง

อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน 

และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

ระดบั 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 

ระดบั 4 

๑๑.๓ จดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียน

เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดบั 4 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ระดับดีมาก 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั 4 

๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดบั 4 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อ

พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดบั 4 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ระดบั 4 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบั 4 

๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดบั 4 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 

                    สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ระดับดีมาก 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์

จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ระดบั 4 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่ง

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบั 4 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์  

ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้  
ระดับดี 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
ระดบั5 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

ผูเ้รียนร้อยละ90 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที ่๑๕  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 

                    การศึกษาเพือ่พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 

                    คุณภาพสูงขึน้ 

 

ระดับดีมาก 

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

ระดบั 4 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดบั 4 

 



 

 

โครงการ/กจิกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะ

ทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกก าลงักาย 

สม ่าเสมอ 

๑.๒  มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑม์าตรฐาน 

๑.๓  ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพ

ติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรง โรค ภยั 

อุบติัเหตุ และปัญหาทาง

เพศ            

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มี

ความมัน่ใจ กลา้

แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๑.๕  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและ

ใหเ้กียรติผูอ่ื้น   

 มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะ

ทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกก าลงักาย 

สม ่าเสมอ 

๑.๒  มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑม์าตรฐาน 

๑.๓  ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพ

ติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรง โรค ภยั 

อุบติัเหตุ และปัญหาทาง

เพศ            

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มี

ความมัน่ใจ กลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสม 

๑.๕  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้

เกียรติผูอ่ื้น   

มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ี

และมีสุนทรียภาพโครงการ/

กจิกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมออกก าลงักายหนา้เสาธง 

- อาหารเสริมนม 
- กิจกรรมแปรงฟันหลงัอาหาร 
- อบรมผูน้ านกัเรียน (อย.นอ้ย) 
- เด็กไทยฟันดี 
- จดับริการตรวจสุขภาพ/ฉีด
วคัซีน/ท าฟัน 

- กิจกรรมผมสวยไร้เหา 
- คลินิกเด็กอว้น 
- โครงการแข่งขนักีฬา 
- กิจกรรมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 
- โครงการอาหารกลางวนั 
- ทดสอบสมรรถภาพ 
            ฯลฯ 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเขา้

ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการ  

๑.๖  สร้างผลงานจากการเขา้

ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการ 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึ

ประสงค์ 

๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคต์ามหลกัสูตร 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญู

กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ

วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึ

ประสงค์ 

๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญู

กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ

วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึ

ประสงค์  โครงการ/กจิกรรม 

ดังนี ้

- โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

- กิจกรรมวนัส าคญั เช่น แห่
เทียนพรรษา วนัแม่แห่งชาติ 
วนัพอ่แห่งชาติ ท าบุญวนัข้ึน
ปีใหม่ 

- กิจกรรมวนัไหวค้รูประจ าปี
การศึกษา 

- กิจกรรมสวดมนตสุ์ดสัปดาห์ 
- โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ- ยวุ

กาชาด 
- โครงการกีฬาภายใน 
             ฯลฯ 



 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักเรียนรู้และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 

และส่ือต่างๆ รอบตวั                

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู 

พดู เขียน  และตั้งค  าถาม

เพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเติม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ

การเรียนรู้ระหวา่งกนั   

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการ

เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 

มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักเรียนรู้และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 

และส่ือต่างๆ รอบตวั                

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู 

พดู เขียน และตั้งค  าถาม

เพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเติม 

 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ

การเรียนรู้ระหวา่งกนั   

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการ

เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 

มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักเรียนรู้และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง  โครงการ/

กจิกรรม ดังนี้ 

-     โครงการพฒันาการอ่านและการ

เขียนภาษาไทย 

-    โครงการพฒันาห้องสมุดเพื่อ

การเรียนรู้ 

-     กิจกรรมรักการอ่าน 

-    แนะน าหนงัสือใหม่ 

-    กิจกรรมส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยใีนการจดัการ

เรียนการสอน 

-    กิจกรรมส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยใีนการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

              ฯลฯ 

 

 



 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดอย่าง

เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี

สติสมเหตุผล           

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ี

อ่าน ฟัง และดู และส่ือสาร

โดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหา

ดว้ยภาษาหรือวธีิการของ

ตนเอง 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 

ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และ

สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความ

ภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดอย่าง

เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี

สติสมเหตุผล           

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 

ฟัง และดู และส่ือสารโดย

การพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิ

แกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วธีิการของตนเอง 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 

ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และ

สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความ

ภาคภูมิใจ 

 

 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดอย่าง

เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี

สติสมเหตุผล  โครงการ/

กจิกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมพฒันาทกัษะ

กระบวนการคิด 

- กิจกรรมแนะแนว 

-  โครงงานตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

-  การสอนท่ีเนน้ทกัษะ 

กระบวนการ 

-  กิจกรรมส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยใีนการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

              ฯลฯ 



 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้

และทกัษะทีจ่ าเป็นตาม

หลกัสูตร 

 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แต่ละกลุ่มสาระเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ

ส าคญัตามหลกัสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  

คิดวเิคราะห์ และเขียน

เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้

และทกัษะทีจ่ าเป็นตาม

หลกัสูตร 

 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แต่ละกลุ่มสาระเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ

ส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิด

วเิคราะห์ และเขียนเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้

และทกัษะทีจ่ าเป็นตาม

หลกัสูตร  โครงการ/กจิกรรม 

ดังนี ้

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-  โครงการสนบัสนุนส่งเสริม

การน าเสนอผลงานของผูเ้รียน

ในรูปแบบ ต่าง ๆ   

-  โครงการแข่งขนัทกัษะตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

-  โครงการวดัและประเมินผล 

-  โครงการซ่อมเสริม 

-  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

-  โครงการพฒันาหลกัสูตร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทกัษะใน

การท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่

ได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ

สุจริต   

 

๖.๑ วางแผนการท างานและ

ด าเนินการจนส าเร็จ 

๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข 

มุ่งมัน่พฒันางาน และ

ภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้

เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 

  

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทกัษะใน

การท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่

ได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ

สุจริต   

 

๖.๑ วางแผนการท างานและ

ด าเนินการจนส าเร็จ 

๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข 

มุ่งมัน่พฒันางาน และ

ภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้

เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 

 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทกัษะใน

การท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่

ได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ

สุจริต  โครงการ/กจิกรรม 

ดังนี ้

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมปลูกพืชผกัสวนครัว 

- กิจกรรมจิตอาสาพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา

การเศรษฐกิจพอเพียงในชั้น

เรียน 

-  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

- กิจกรรมธนาคารนกัเรียน 

                ฯลฯ 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมาย

คุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ  

สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค ์

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล และใชข้อ้มูลใน

การวางแผนการจดัการเรียนรู้

เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน                  

๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้

ท่ีตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาการ

ทางสติปัญญา       

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมผนวกกบัการน า

บริบทและภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ

จดัการเรียนรู้ 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ี

มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้

มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ

และเกดิประสิทธิผล 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ

ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ

กระบวนการ  สมรรถนะ และ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล และใชข้อ้มูลในการ

วางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน                  

๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ ท่ี

ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลและพฒันาการทาง

สติปัญญา       

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบท

และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา

บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ี

มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

 

มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล  โครงการ/

กจิกรรม ดังนี้ 

- งานวจิยัหรือรายงานพฒันา

คุณภาพนกัเรียน 

-  การสอนตรงตามวฒิุการศึกษา 

- นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามกลุ่ม

สาระอยูใ่นเกณฑท่ี์พึงพอใจ 

- มีโครงการพฒันาครูในรายวชิา

ท่ีสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

- ครูมีการวจิยัในชั้นเรียนอยา่ง

นอ้ย ๑ เร่ือง/คน/ปี 

- มีหลกัฐานการวิเคราะห์ผูเ้รียน

เป็นรายบุคคลและมีแผนท่ี

สนองตอบต่อความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล 

- ครูสามารถใชเ้ทคโนโลยใีน

การจดัการเรียนการสอน 

- ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีบ่ง

บอกถึงการจดัการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาทกัษะการคิด 



ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย 

 

- ครูสร้างและพฒันาส่ือ 

นวตักรรม 

- ครูมีหลกัฐานการวดัและ

ประเมินผูเ้รียน 

- ครูมีบนัทึกหลงัสอน 

                   ฯลฯ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา 

และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่

ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอ

ภาค 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจยัและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ใน

วชิาท่ีตนรับผิดชอบและใช้

ผลในการปรับการสอน 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีและเป็น

สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอน

ตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเต็ม

เวลา เต็มความสามารถ 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา 

และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน

ทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพ

ชีวติดว้ยความเสมอภาค 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิยัและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ใน

วชิาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้

ผลในการปรับการสอน 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิก

ท่ีดีของสถานศึกษา 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตาม

วชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเต็ม

เวลา เต็มความสามารถ 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบตั ิ

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะ
ผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ี
เนน้การพฒันาผูเ้รียน 

๘.๒  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวจิยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้น
วชิาการและการจดัการ                               

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหาร
จดัการการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบติัการ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะ
ผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ี
เนน้การพฒันาผูเ้รียน 

๘.๒  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวจิยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้น
วชิาการและการจดัการ                               

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหาร
จดัการการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบติัการ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

 ๘.๕  นกัเรียน ผูป้กครองและ  

        ชุมชนพึงพอใจผลการ  

        บริหารการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล  โครงการ/

กจิกรรม ดังนี้ 

- โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ

ผูบ้ริหาร 

-  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับผูบ้ริหาร 

-  โครงการพฒันาบุคลากรใน

สถานศึกษา 

-  งานวจิยัหรือรายงานพฒันา

คุณภาพของสถานศึกษา 

-  การประชุมปฏิบติัการแบบมี

ส่วนรวมในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา  

-  การมอบหมายงานสอนตรง

ตามวฒิุการศึกษา 

-  การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 



๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษา
เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

 

 ๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า 

ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจ

ใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ

และเตม็เวลา 

 

-  การก าหนดการประชุมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้ปกครอง 

ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ

และเกดิประสิทธิผล 

๙.๑ คณะกรรมการ

สถานศึกษารู้และปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ

ก าหนด 

๙.๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษาก ากบัติดตาม 

ดูแลและขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้ปกครอง 

ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ

และเกดิประสิทธิผล 

๙.๑ คณะกรรมการ

สถานศึกษารู้และปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ

ก าหนด 

๙.๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษาก ากบัติดตาม 

ดูแลและขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้ปกครอง 

ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล    โครงการ/

กจิกรรม ดังนี้ 

-  การประชุมปฏิบติัการแบบมี

ส่วนรวมในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา  

- การประชุมคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

- การก าหนดการประชุมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

- ประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 

- จดัท าจุลสาร แผน่พบั 

ประชาสัมพนัธ์ 



  

 

- ใหบ้ริการสถานท่ีแก่ชุมชนและ

หน่วยงานต่างๆ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามี

การจัดหลกัสูตรกระบวนการ

เรียนรู้ และกจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัทอ้งถ่ิน 

๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ี

หลากหลายให้ผูเ้รียน

เลือกเรียนตามความถนดั 

ความสามารถและความ

สนใจ 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ท่ีส่งเสริมและ

ตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความ

ถนดัและความสนใจ

ของผูเ้รียน 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามี

การจัดหลกัสูตร กระบวนการ

เรียนรู้ และกจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ี

หลากหลายให้ผูเ้รียน

เลือกเรียนตามความถนดั 

ความสามารถและความ

สนใจ 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการ ความสามารถ 

ความถนดัและความ

สนใจของผูเ้รียน 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการ

จัดหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ 

และกจิกรรมพฒันา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร   

    วชิาการและหลกัสูตร 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา 
- ประกาศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
- โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา/หลกัสูตรกลุ่มสาระ ฯ 
- โครงการพฒันาหอ้งสมุดเพื่อการ
เรียนรู้ 
- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ปฐมวยั 
- โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- โครงการส่งเสริมพฒันา
ประชาธิปไตย 
- โครงการช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 
- แผนปฏิบติัการประจ าปี 
- ปฏิทินปฏิบติังาน 

 



จนสรุปความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั 

ติดตามตรวจสอบและน า

ผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

๑๐.๖  จดัระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผูเ้รียน

ทุกคน 

จนสรุปความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั 

ติดตามตรวจสอบและน า

ผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

๑๐.๖  จดัระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผูเ้รียน

ทุกคน 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการ

จัดสภาพแวดล้อมและการ

บริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน

พฒันาเต็มศักยภาพ                                         

๑๑.๑  หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ 

อาคารเรียนมัน่คง สะอาด

และปลอดภยั มีส่ิงอ านวย

ความสะดวก พอเพียง อยู่

ในสภาพใชก้ารไดดี้ 

สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  

 

๑๑.๒  จดัโครงการกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการ

จัดสภาพแวดล้อมและการ

บริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน

พฒันาเต็มศักยภาพ                                         

๑๑.๑  หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ 

อาคารเรียนมัน่คง สะอาด

และปลอดภยัมีส่ิงอ านวย

ความสะดวก พอเพียง อยู่

ในสภาพใชก้ารไดดี้ 

สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  

 

๑๑.๒ จดัโครงการกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามี

การจัดสภาพแวดล้อมและ

การบริการทีส่่งเสริมให้

ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

   โครงการ/กจิกรรม ดังนี้ 

- โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัของนกัเรียน 
- โครงการอาหารกลางวนั 
- โครงการสนบัสนุนปัจจยัสู่การ
เรียนรู้ 
- โครงการแข่งขนักีฬา 
- โครงการพฒันาห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้ 



และความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 

๑๑.๓  จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการ

ส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 

 

และความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 

๑๑.๓  จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการ

ส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 

 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมการปรับสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน 
- การปรับปรุงภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษา 
- การปรับปรุงพฒันา  
หอ้งปฏิบติัการ/ห้องเรียน 

              ฯลฯ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามี

การประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑๒.๑   ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

๑๒.๒   จดัท าและด าเนินการตาม

แผนพฒันาการจดั

การศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามี

การประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑๒.๑   ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

๑๒.๒   จดัท าและด าเนินการตาม

แผนพฒันาการจดั

การศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามี

การประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง   

   โครงการ/กจิกรรม ดังนี้ 

- มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัท ามาตรฐานสถานศึกษา 
- มีบนัทึกการประชุมของ
คณะกรรมการ 
- มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษา 
- มีแผนพฒันาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 



๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูล

สารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการ

บริหารจดัการเพื่อพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

 

 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๑๒.๕ น าผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูล

สารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการ

บริหารจดัการเพื่อ

พฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา 

 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๑๒.๕ น าผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

- มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันาระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
- การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
- โครงการสนบัสนุนและ
พฒันาการใชส่ื้อเทคโนโลยี 
- มีโครงสร้างระบบการบริหาร 
- มีค  าสั่งมอบหมายงาน 
- มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
- การประชุมเพื่อพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ 
- มีการก าหนดแนวการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

๑๒.๖   จดัท ารายงานประจ าปีท่ี

เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 

๑๒.๖   จดัท ารายงานประจ าปีท่ี

เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 

- มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัท ารายงาน 
- มีรายงานการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 
- และน าเสนอรายงานต่อตน้
สังกดัและชุมชน 
- มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในของตน้สังกดั
มาปรับปรุงและพฒันา 

                ฯลฯ 

 
 

 

 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 
๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันา

แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                                                                     

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันา

แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                                                                     

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชนและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามี

การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้   โครงการ/

กจิกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งบุคลากรในสถานศึกษา  

- โครงการพฒันาบุคลากร 

- โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

-กิจกรรมทศันศึกษา 

- โครงการสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียน และชุมชน 

               ฯลฯ 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

๑๔.๑  จดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงาน

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ 

ปรัชญาและจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

 

 

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

๑๔.๑  จดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ 

ตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ 

ปรัชญาและจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงาน

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ 

ปรัชญาและจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

 

 

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ โครงการ/
กจิกรรม ดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- โครงการพฒันาการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย 
- กิจกรรมเสริมอจัฉริยภาพ 
- การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ
ของนกัเรียน 
- โครงการนิเทศภายใน
โครงการพฒันา
ประชาธิปไตย 

- - กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ-ยวุ
กาชาด 

ฯลฯ 
 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกจิกรรม

ตามนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่

พฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึน้     

๑๕.๑  จดัโครงการ กิจกรรม

พิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน้ตาม

แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

๑๕.๒  ผลการด าเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมาย 

 

 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกจิกรรม

ตามนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่

พฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึน้     

๑๕.๑  จดัโครงการ กิจกรรม

พิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบายจุดเนน้ตาม

แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมาย 

 

 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกจิกรรม

ตามนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่

พฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึน้  โครงการ/

กจิกรรม ดังนี้ 

- โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการพฒันาการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย 
- โครงการการจดัการเรียนรู้สู่
อาเซียน  
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยันกัเรียน 
- โครงการช่วยเหลือดูแล
นกัเรียน 

ฯลฯ 
 


