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ประกาศโรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------ 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์
และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนสุรินทร์ภักดจีึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนสุรินทร์ภักดจีึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ.2557 
 
 
 
 
        (นายศภุชัย   ชาวนา) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักด ี
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสุรินทร์ภักดี. 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

ดา้นท่ี ๑ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 30 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ   
 
 
 
 
5 

1.1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 0.5 
1.2.มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 1 
1.3.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัตเิหตุและปัญหาทางเพศ 

1 

1.4.เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 
1.5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 1 
1.6.สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

1 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
2.1.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2  

5 2.2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 
2.3.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 1 
2.4.ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 
มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

3.1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว 

2  
 
5 

3.2.มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 1 

3.3.เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 1 

3.4.ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  

4.1.สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2  
 
5 4.2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 

4.3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1 
4.4.มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

1 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้้าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  
  

5.1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1  
 
5 

5.2.ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 1 
5.3.ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2 
5.4.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

  

6.1.วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2  
5 6.2.ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 

6.3.ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 
6.4.มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 
 ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  50 
มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

7.1.ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  
 
 
 
 
 
 
 

10 

7.2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1 

7.3.ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

2 

7.4.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

1 

7.5.ครูการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

1 

7.6.ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการเรยีนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1 

7.7.ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 

1 

7.8.ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 1 
7.9.ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 1 

\ 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้้าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

8.1.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น า และความคดิรเิริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 1  
 
 

10 

8.2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

2 

8.3.ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ 2 
8.4.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 2 
8.5.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 
8.6.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

2 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  

9.1.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 2 5 
9.2.คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 

9.3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
มาตรฐานที่  10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  

10.1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2  
 
 
 
 
 

10 

10.2.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ 

2 

10.3.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

1 

10.4.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

1 

10.5.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

2 

10.6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 2 
มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

  

11.1.ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มสีิง่อ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รียน 

4  

 
 
 
 
 
 



 5 

\ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้้าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งช้ี รวม 

11.2.จดัโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรยีน 3 10 
11.3.จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรูด้้วย
ตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนรว่ม 

3 

มาตรฐานที่ 12 สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก้าหนดในกกกระทรวง 

  

12.1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1  
 
 
5 

12.2.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

12.3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษา 

1 

12.4.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

0.5 

12.5.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

12.6.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
1 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้   
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้

  

13.1.มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

5  
 

10 
13.2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา   
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

  

มาตรฐานที1่4 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเนน้ที่ก้าหนดขึน้  

  

14.1.จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

3  
5 

14.2.ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

2 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   (ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน)   
มาตรฐานที1่5 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

  

15.1.จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียน บรรลุตามเป้าหมาย 3 5 
15.2.ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 2 
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ประกาศโรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------ 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนด
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนสุรินทร์ภักดจีึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุรินทร์ภักด ี มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ.2557 
 
 
 
 
        (นายศุภชัย   ชาวนา) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
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การก้าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุรินทร์ภักด ี

เรื่อง การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
/ตัวบ่งช้ี 

ดา้นท่ี ๑ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
1.1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 96 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2.มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 96 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัตเิหตุและปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 96 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4.เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 96ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 96 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.6.สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
2.1.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 92ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4.ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที ่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

3.1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2.มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3.เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4.ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 

4.1.สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.4.มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  
 

5.1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.2.ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.3.ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

 

6.1.วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2.ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.3.ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4.มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

7.1.ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 97ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 97ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.3.ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 97ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.4.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 97ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.5.ครูการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.6.ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการเรยีนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7.ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 

ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.8.ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.9.ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป 

\ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

8.1.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น า และความคดิรเิริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน ระดับดีมาก 
8.2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 

ระดับดีมาก 

8.3.ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดับดีมาก 
8.5.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดีมาก 
8.6.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

9.1.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ระดับดีมาก 
9.2.คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับดีมาก 

9.3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่  10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีมาก 

10.1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีมาก 

10.2.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ 

ระดับดีมาก 

10.3.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

10.4.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีมาก 

10.5.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีมาก 

10.6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีมาก 

11.1.ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มสีิง่อ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 

ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
/ตัวบ่งช้ี 

11.2.จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรยีน ระดับดีมาก 
11.3.จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนรว่ม 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก้าหนดในกกกระทรวง 

ระดับดีมาก 

12.1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
12.2.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.4.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.5.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

12.6.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับดีมาก 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้

ระดับดีมาก 

13.1.มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

13.2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา   
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที1่4 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเนน้ที่ก้าหนดขึน้  

ระดับดีมาก 

14.1.จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียน 
มีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  

ระดับดีมาก 

14.2.ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลุ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชู
คุณธรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   (ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน) ระดับดีมาก 
มาตรฐานที1่5 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ระดับดีมาก 

15.1.จัดโครงการ  กิจกรรมการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

ระดับดีมาก 

15.2.ผลการด าเนินงานการน้าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน บรรลตุามเป้าหมาย  

ระดับดีมาก 


