
 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนภูเรือวิทยา 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  30 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

5 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม ่าเสมอ 0.5 
1.2 มีน ่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี ยงตนเองจากสภาวะที เสี ยงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
1 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีและให้เกียรติผู้อื น  1 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ 
1 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

5 
2.1 มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 
2.2 เอื ออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที แตกต่าง 1 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม 1 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื อต่างๆ 
รอบตัว  

2 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค่าถามเพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม 1 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการเรียนรู้ระหว่างกัน  1 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน 1 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล  

5 
4.1 สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และดู และสื อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 
2 

4.2 น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 
4.3 ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1 
4.4 มีความคิดริเริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1 



2: 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  

5 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  1 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้         
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

5 
6.1 วางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ 2 
6.2 ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 
6.3 ท่างานร่วมกับผู้อื นได้ 1 
6.4 มีความรู้สึกที ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี ยวกับอาชีพที ตนเองสนใจ 1 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  50 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 

7.1 ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที พึงประสงค์ 

1 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

1 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

2 

7.4 ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

1 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที 
หลากหลาย 

1 

7.6 ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

1 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดี และเป็นสมาชิกที ดีของสถานศึกษา 1 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ 1 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
10 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ มที เน้นการพัฒนาผู้เรียน 1 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 2 



3: 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ  
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติการ 
2 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ 2 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 
8.6 ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
2 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที ตามที ระเบียบก่าหนด 2 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื อนการด่าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 
1 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ น 2 
10.2 จัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

1 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

1 

10.5 นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ 

2 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 2 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ  

10 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ งอ่านวยความ

สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับ
ผู้เรียน  

4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 3 
11.3 จัดห้องสมุดที ให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 3 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดใน

กฎกระทรวง 

5 

12.1 ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 
12.2 จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

1 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 0.5 
12.5 น่าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื อง 
0.5 

12.6 จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   10 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

10 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั งผู้ที เกี ยวข้อง  

5 

13.2 มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที เกี ยวข้อง 
 

5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   5 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที่

ก้าหนดขึน้ 
 

5 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในด้าน ดนตรีและกีฬาเทคโนโลยี 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3 

14.2 ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุมีทักษะในด้าน ดนตรีและกีฬาเทคโนโลยี 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   5 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

 

5 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 3 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

จริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
15.2 ผลการด่าเนินงานน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล บรรลุตามเป้าหมาย 
2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย  

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านคุณภาพผู้เรยีน  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  ร้อยละ 87 ได้ระดับดีข้ึนไป 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 2 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ ระดับดีมาก 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรยีนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ระดับดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน  

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 84 ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเปน็ระบบ คิด

สรา้งสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสตสิมเหตุผล  
ระดับดี 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ึนไป 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 65 ได้ระดับดีข้ึนไป 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 78 ได้ระดับดีข้ึนไป 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ึนไป 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 68 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

ระดับดีมาก 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 81 ได้ระดับดีข้ึนไป 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
ร้อยละ 87 ได้ระดับดีข้ึนไป 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
ระดับดีมาก 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

ระดับดีมาก 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ  

ระดับดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ

กระจายอ านาจ 

ระดับดีมาก 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด

การศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ระดับดีมาก 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ระดับดีมาก 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีมาก 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีมาก 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ 
ระดับดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผู้เรียนทุกคน 
ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ระดับดีมาก 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้

ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ระดับดีมาก 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้อง  

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา

ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน ์

ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น  

ระดับดีมาก 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะในด้าน ดนตรี
และกีฬาเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ระดับดีมาก 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีทักษะในด้าน ดนตรี
และกีฬาเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้

ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสริม   

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา

ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

ระดับดีมาก 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทียบเคียงสู่
มาตรฐานสากล 

ระดับดีมาก 

15.2 ผลการด าเนินงาน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเทยีบเคียงสู่มาตรฐานสากล บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ระดับดีมาก 

 
 
 


