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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วน
ของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และ
หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงาน
ใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม   
20  พฤษภาคม   2557 

 
 
 



 

 

 

วิสัยทัศน ์

   โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล    

 

ปรัชญา 
 

  รู้ดี    มีความคิด   ผลิตได้   รับใช้สังคม 
 

พันธกิจ 

  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
 การสอน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ระดับสากล 

เป้าประสงค์ 
 

    1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีความรู้  
       คู่คุณธรรม    ใฝ่เรียนรู้  
           2. มีความสามารถในการสื่อสาร    การคิด     การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและการใช้ 
       เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่น 

      ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีจิตสาธารณะ 
                  และท าคุณให้แผ่นดิน 

      3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีสุนทรียภาพ 
         และมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี                      
      4.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปสู่ 
                   คุณภาพระดับสากล 

      5.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษา  เพื่อยกระดับ 
       คุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล 



 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ  
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ตัวชี้วัด  1.1 เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ 
                1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
                1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
                1.4 เคาระเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 

   2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้ง กาย วาจา ใจ 
3. มีวินัย 

ตัวชี้วัด 3.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน  
            และสังคม 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

               4.2 แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
          ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ 
          ในชีวิตประจ าวันได้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัด 5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

               5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัวชี้วัด 6.1ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

                6.2 ท างานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
7. รักความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญู 
            กตเวที 

                7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

                7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด 8.1 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

               8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 



 

 

 
 
 
 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ี 
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน 
อนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อ 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้ 
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและ 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ 
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 

ทั้งนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    
  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                                                                          
 

      
(นายอุเทณร์ ขันติยู) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
 
 
 
   

 
    (นางพิมพ์นิพา  ฤทธิบุตร) 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

๕ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 
๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕ มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ /กีฬา /นนัทนาการ 

ตามจิตนาการ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์  

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับฟังความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

 

๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

รอบตัว 
๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

 

๕ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 
๒ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วธิีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 



 

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร   

๕ 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต  

 

๕ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ 

   
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดดาร

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

๒ 

๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก้ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ๑ 



 

 

    

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ๒ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
๒ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

๕ 
๙.๑ คณะกรรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจผู้เรียน 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 



 

 

    

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 

๑๐ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓ 

    
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

๕ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๐.๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

๑๐ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ 



 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น  

 

๕ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงได้
ก าหนดอัตลักษณ์ว่า “ลูกวังม่วง ยิ้มไหว้ ทักทายกัน” 

๓ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ว่า “ลูกวังม่วง ยิ้มไหว้ 
ทักทายกัน” 

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 

๕ 
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒ 

 
 
 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนวังม่วงวทิยาคม 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    

  โดยที่มีการประกันใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 

                                                                         
(นายอุเทณร์ ขันติยู) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
 

 
                                      

 



 

 

    (นางพิมพ์นิพา  ฤทธิบุตร) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๕ มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬา /นันทนาการ 

ตามจิตนาการ 
ร้อยละ ๙๒ ได้ระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ ระดับดีมาก 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๓ ยอมรับฟังความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ระดับดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๔ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

ระดับด ี

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วธิีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 



 

 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร  ระดับด ี
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๘ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต  

ระดับดีมาก 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๘๑ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๘๗ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ ร้อยละ ๘๘ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดดาร
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก้ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 



 

 

 
 

  

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีมาก 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ระดับดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดับดีมาก 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดีมาก 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีมาก 

๙.๑ คณะกรรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ระดับดีมาก 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ระดับดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ระดับดีมาก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีมาก 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจผู้เรียน 
ระดับดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดบัดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีมาก 



 

 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ระดับดีมาก 
   

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ระดับดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ระดับดีมาก 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ระดับดีมาก 

   
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีมาก 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง ระดับดีมาก 



 

 

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น  

ระดับดีมาก 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้มี
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ว่า “ลูกวังม่วง 
ยิ้มไหว้ ทักทายกัน” 

ระดับดีมาก 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ว่า “ลูกวังม่วง ยิ้มไหว้ 
ทักทายกัน” 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

ระดับดีมาก 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับดีมาก 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


