
 

๒๒๙ 

 

            ประกาศ 
    โรงเรียนสตูลวทิยา 

  
เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสตูลวทิยา    อ าเภอเมืองสตูล    จังหวดัสตูล 
 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต ๑๖(สงขลา – สตูล) 

 



 

๒๓๐ 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตูลวทิยา 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 จากการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓  ท่ีปรับปรุงใหม่  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง   
ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
โรงเรียนสตูลวทิยา  จึงปรับมาตรฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ใหเ้หมาะสมเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓)  มาตรา ๓๑  และมาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา  และให้หน่วยงานตน้
สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกนั
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

 โรงเรียนสตูลวิทยา  จึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศน้ีเพื่อเป็นหลักในการพฒันา  ส่งเสริม   สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
    

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี     ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายสุวทิย ์  นิจภูริพนัธ์) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตูลวทิยา 

 
 
 
 

(นายวทิชยั   อรุณอร่ามศกัด์ิ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยา 



 

๒๓๑ 

 
 
๑)  วตัถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อประกาศใชแ้ละก าหนดขั้นตอน ในการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตูลวทิยา 
๑.๒ เพื่อใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีประกาศใช ้ใหมี้ความ 
      เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ สพฐ. ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑.๓ เพื่อสร้างความมัน่ใจ ความพึงพอใจ ใหก้บัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 
๑.๔ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.) 
 

๒)  ขอบเขต 
                    มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยา  เป็นคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคมี์ความคาดหวงัท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาน้ีเท่านั้น   ซ่ึงสถานศึกษาจดัท าข้ึนโดยพิจารณาจากมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ     สมศ.     
และมาตรฐานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ( SBM.)  ผา่นกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากผูบ้ริหาร  ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  คณะกรรมการอ านวยการสถานศึกษา ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงมาตรฐานการปฏิบติังานน้ี จะประกาศใชใ้นปีการศึกษา  ๒๕๕๘   เป็นตน้ไป 
 

๓) ค าจ ากดัความ  
                    มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา   หมายถึง  การก าหนดคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์
เป็นความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา ทั้ ง ๕  ด้าน คือ  ด้านคุณภาพผูเ้รียน  ด้านการจดั
การศึกษา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และดา้นมาตรการส่งเสริม
เรียนการสอน      

๔) หน้าที่ความรับผดิชอบ 
๔.๑ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีหน้าท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และก าหนด

นโยบายในการด าเนินงานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตูลวิทยา  รวมทั้งช้ีแจงให้ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบและมีความเขา้ใจ    

๔.๒ คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง มีหนา้ท่ีด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยา  ท่ีมีเป้าหมายความส าเร็จหลกั(KPI) เป็นทิศทางในการพฒันา
สถานศึกษาใหมี้คุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจทุกฝ่าย 

ส่วนน า 
 



 

๒๓๒ 

๔.๓   ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือใน
การศึกษาขอ้มูลสารสนเทศ  ร่วมแสดงความคิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนสตูลวทิยา   ตามกระบวนการ  PDCA  และ TQM 

๔.๔     ผูต้รวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบ ทบทวน ติดตาม
ประเมินผลและใหข้อ้เสนอแนะ 

๕) ขั้นตอนการจดัท ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยา  
     ๕.๑ ขั้นวางแผน / เตรียมการ  
  ๕.๑.๑  ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนด
นโยบายและประชุมช้ีแจง พฒันาความรู้ ความเขา้ใจ สร้างความตระหนกัให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษา
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  ๕.๑.๒  คณะกรรมการฯ  จดัเตรียมและรวบรวมขอ้มูลผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาทั้งท่ีเป็นผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง  รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศทัว่ไปของสถานศึกษาและแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
               ๕.๑.๓ คณะกรรมการฯ  จดัเตรียมและรวบรวมมาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  ไดแ้ก่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ )  มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๒ (สมศ.)   หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑   เพื่อน ามาหลอมรวม
เป็น มาตรฐาน การศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยา    
      ๕.๒  ขั้นด าเนินการจดัท า มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยา    
              ๕ .๒ .๑  บุคลากรของสถานศึกษาและผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง ( S)  
จุดอ่อน (W)  ในแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีโดยน ามาตรฐานอ่ืนๆ มาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลสารสนเทศผล
การประเมินท่ีผา่นมาร่วมกนัวเิคราะห์และประเมินเพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจวา่มาตรฐานตวับ่งช้ีใดควรจะ
เป็นจุดแขง็ จุดอ่อน 

  ๕.๒.๒ บุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมกนัพิจารณาและเลือกจุดแขง็  จุดอ่อน
ในแต่ละมาตรฐาน/ตวับ่งช้ี  ส าหรับเป็นจุดเนน้ส าคญัของสถานศึกษา และใชป้ระกอบการพิจารณาวา่ควรจะ
เพิ่มตวับ่งช้ีในมาตรฐานนั้นๆ เพื่อเป็นเอกลกัษณ์ / จุดขายหรือสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถานศึกษาหรือไม่อยา่งไร 

  ๕.๒.๓  คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยาเพื่อ
น าเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น 

  ๕.๒.๔  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายเพื่อน า
มาตรฐาน การศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา   ไปก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และ จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  

 
 



 

๒๓๓ 

๕.๓ ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล 
   ๕.๓.๑ คณะกรรมการฯ น าร่างมาตรฐานท่ีจดัท าข้ึน มาตรวจสอบพิจารณาใหมี้ความถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง มาพิจารณาก่อน
น าไปประกาศใช ้
  ๕.๓.๒ ผูบ้ริหาร / ผูต้รวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การน ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยาไปใช ้ 
  ๕.๓.๓ ครูผูรั้บผดิชอบในการพฒันาสถานศึกษา / ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพไดต้ามมาตรฐานของ
โรงเรียน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและทบทวนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

๕.๔ ขั้นการปรับปรุงและพฒันา 
   ๕.๔.๑ คณะกรรมการฯ น าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาศึกษาวเิคราะห์น าเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเ้หมาะสมต่อสภาพการณ์ 
  ๕.๔.๒  ครู น าผลการประเมินตนเองมาศึกษา วเิคราะห์ น าไปใชป้รับปรุงพฒันา  ถา้เห็นวา่
มีผลกระทบเกินภารกิจท่ีรับผิดชอบ  เสนอใหฝ่้ายบริหารทบทวนต่อไป 

๖) เอกสารอ้างองิ 
 ๖.๑ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๖.๒ กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๖.๓ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๖.๔ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ๑๕ มาตรฐาน สพฐ )   
 ๖.๕ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.) 

๗. เอกสารแนบ 
 ๗.๑ Flow Chart การจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ๗.๒ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยา 
     
 
     

  

 

 

 

 

 



 

๒๓๔ 

Flow Chart 

การจัดท ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวทิยา    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

แต่งตั้งคณะท างาน 

เตรียมข้อมูลสารสนเทศ 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษารอบสองจัดรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 

ในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเลือกจุดเน้นของสถานศึกษา 

จัดท ามาตรฐาน การศึกษา 
ปรับเพิม่อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพจิารณา 

ประกาศใช้ 

ตรวจสอบ ประเมนิผล 

รายงานผลการพฒันา 



 

๒๓๕ 

 
 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งช้ีที๑่.๑ นกัเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

ตัวบ่งช้ีที๑่.๒ นกัเรียนมีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที๑่.๓ นกัเรียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง

โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ   
ตัวบ่งช้ีที๑่.๔ นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม   
ตัวบ่งช้ีที๑่.๕ นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
ตัวบ่งช้ีที๑่.๖ นกัเรียนสร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นนัทนาการตาม

จินตนาการ  

มาตรฐานที ่๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑  นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒  นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ   
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓  นกัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง   
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ นกัเรียนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   

มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑  นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ  
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒ นกัเรียนทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม   
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๓  นกัเรียนเรียนรู้กนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั   
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๔ นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน   
มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ   สม
เหตุผล 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑   นกัเรียนสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดูและส่ือสารโดยการพูด หรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒ นกัเรียนมีสามารถน าเสนอวิธีคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓ นกัเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๔ นกัเรียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดบัขั้นพืน้ฐาน (๑๕ มาตรฐาน) 



 

๒๓๖ 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒ นกัเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๓ นกัเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๔ นกัเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑ นกัเรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินงานจนส าเร็จ 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๒  นกัเรียนท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิในในผลงานของตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๓  นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๔ นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
   มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์

ตัวบ่งช้ีที๗่.๒ มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๓ มีการออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๔ ใชส่ื้อและเทคโนโลยเีหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๕ มีการวดัผลและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๖ มีใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ

เสมอภาค 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๗ มีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

  



 

๒๓๗ 

 มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ีที ่๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมิน 

หรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ตามท่ีระเบียบก าหนด 
ตัวบ่งช้ีที ่๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตัวบ่งช้ีที ่๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตัวบ่งช้ีที๑่๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
ตัวบ่งช้ีที๑่๐.๒ สถานศึกษาจดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและ

ความสนใจ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๓ สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถและความ

สนใจ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๔ สถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง จนสรุปความรู้ได้

ดว้ยตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๕ ผูบ้ริหาร นิเทศภายใน ก ากบัติดตามตรวจสอบ และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๖ สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือผเูรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน  

   มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๑ สถานศึกษามีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ๑
สะดวก พอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๒ สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๓ สถานศึกษาจดัหอ้งสมุดท่ีให้บริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 



 

๒๓๘ 

   มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๔.๑ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา  
(อตัลกัษณ์ของสถานศึกษาคือ นกัเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ) 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที ่๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

  
 
 



 

๒๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔๐ 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนสตูลวทิยา 

เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตูลวทิยา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

เพื่อให้พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดัด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ้ท่ี ๑.๔ ระบุวา่ “ก าหนเดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน”ท่ียึดหลกัการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด ทั้ งน้ีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในท่ี
ครอบคลุมตวับ่งช้ีตามก ากระทรวง ฯ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายในจากตน้สังกดั ดงันั้นโรงเรียนสตูลวิทยา จึง
ไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตูลวทิยา ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรฐานที ่๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 
              ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑ นกัเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
              ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๒ นกัเรียนมีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
              ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๓ นกัเรียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 

ความรุนแรงโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ   
              ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๔ นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม   
              ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๕ นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
              ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๖ นกัเรียนสร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นนัทนาการตาม

จินตนาการ  

มาตรฐานที ่๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

             ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑  นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร   
             ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒  นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ   
             ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๓  นกัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง   
             ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๔  นกัเรียนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   

 มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

             ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑  นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ  
             ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๒  นกัเรียนทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม   
             ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๓  นกัเรียนเรียนรู้กนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั   
             ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๔ นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน   



 

๒๔๑ 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ    
สมเหตุผล 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑  นกัเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรืองท่ีอ่าน ฟัง และดูและส่ือสารโดยการพูด หรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๒ นกัเรียนมีสามารถน าเสนอวิธีคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๓ นกัเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๔ นกัเรียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  

  ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
     ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๒ นกัเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๓ นกัเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๔ นกัเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ
สุจริต 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑ นกัเรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินงานจนส าเร็จ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๒ นกัเรียนท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิในในผลงานของตนเอง 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๓ นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
           ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๔ นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และ          
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

           ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๒ มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๓ มีการออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง 
สติปัญญา 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔ ใชส่ื้อและเทคโนโลยเีหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการ
ในการจดัการเรียนรู้ 

           ตวับ่งช้ีท่ี๗.๕ มีการวดัผลและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๖ มีใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ย 

ความเสมอภาค 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๗ มีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการ

สอน 



 

๒๔๒ 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๘  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๙  ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมิน 

หรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็

เวลา 
มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประสิทธิผล 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ตามท่ีระเบียบก าหนด 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๒ สถานศึกษาจดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ

และความสนใจ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๓ สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสรมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถและ

ความสนใจ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๔ สถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง จนสรุป

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๕ ผูบ้ริหาร นิเทศภายใน ก ากบัติดตามตรวจสอบ และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง

สม ่าเสมอ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๖ สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน  

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ สถานศึกษามีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวย
ความ๑สะดวก พอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน 



 

๒๔๓ 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๒ สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๓ สถานศึกษาจดัหอ้งสมุดท่ีให้บริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

          ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

          ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา  
          ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา     
           ตวับ่งช้ีท่ี ๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

  



 

๒๔๔ 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ปีการศึกษา    ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ทีค่าดหวงั 

 (ร้อยละ) 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ  
๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ ร้อยละ ๙๕ 
๑.๒  มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ ๙๗ 
๑.๓  ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ            
ร้อยละ ๘๐ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ร้อยละ ๙๕ 
๑.๕  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น   ร้อยละ ๙๕ 
๑.๖    สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ  

ตามจินตนาการ 
ร้อยละ ๙๘ 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์  
๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ ๘๐ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ร้อยละ ๙๖ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ ๙๗ 
๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ ๙๘ 

มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเอง 
                     อย่างต่อเน่ือง 

 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
ต่างๆ รอบตวั                

ร้อยละ ๙๘ 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๒ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั   ร้อยละ ๙๓ 
๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 
 

ร้อยละ ๙๕ 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

ร้อยละ ๙๓ 
 



 

๒๔๕ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ทีค่าดหวงั 

 (ร้อยละ) 
๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง ร้อยละ ๙๒ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๙๗ 
๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๖ 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๗๓ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๙๓ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๙๖ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต   

 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๙๖ 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๙๘ 
๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ ๙๕ 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ ๙๕ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  

สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ร้อยละ ๙๙ 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน                  

ร้อยละ ๙๙ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ
พฒันาการทางสติปัญญา       

ร้อยละ ๙๒ 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน
มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๗ 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๗ 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๙๘ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลใน
การปรับการสอน 

ร้อยละ ๙๘ 



 

๒๔๖ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ทีค่าดหวงั 

 (ร้อยละ) 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๙ 
๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ ร้อยละ ๙๘ 

มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน ร้อยละ ๙๘ 

๘.๒   ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยั เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ                               

ร้อยละ ๙๘ 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น 

แผนปฏิบติัการ 

ร้อยละ ๙๘ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ ร้อยละ ๙๘ 

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ร้อยละ ๙๖ 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็

ศกัยภาพและเตม็เวลา 

ร้อยละ ๙๘ 

มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ร้อยละ ๙๗ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๗ 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ร้อยละ ๙๗ 
มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันา  
                   คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ร้อยละ ๙๖ 
๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ 

และความสนใจ 
ร้อยละ ๙๘ 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ    
ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

ร้อยละ ๙๙ 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ร้อยละ ๙๖ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง 
สม ่าเสมอ 

ร้อยละ ๙๖ 



 

๒๔๗ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ทีค่าดหวงั 

 (ร้อยละ) 
๑๐.๖   จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน ร้อยละ ๙๘ 
มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พฒันาเต็มศักยภาพ                                         

 

๑๑.๑   หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน  

ร้อยละ ๙๕ 

๑๑.๒   จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน ร้อยละ ๙๕ 
๑๑.๓   จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ร้อยละ ๙๕ 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๘ 
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
ร้อยละ ๙๘ 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๘ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๘ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ ๙๘ 

๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ ๙๘ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้         
๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                                                                     

ร้อยละ ๙๗ 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา 

กบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ร้อยละ ๙๗ 



 

๒๔๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ทีค่าดหวงั 

 (ร้อยละ) 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    

มาตรฐานที ่๑๔  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา                      

                      และจุดเน้นที ่ ก าหนดขึน้ 

 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน บรรลุตามเป้าหมาย ตามจุดเนน้ของ
สถานศึกษา  

ร้อยละ ๙๘ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุ เป้าหมาย จุดเนน้ของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๘ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    

มาตรฐานที ่๑๕  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

                     เพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้     

 

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา     

ร้อยละ ๙๖ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๖ 

 
 
 
หมายเหตุ 
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ท่ีจะใชใ้นการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา   
ไดจ้ดัล าดบัคุณภาพการประเมินไว ้๕ ระดบั  คือ 
 ดีเยีย่ม               ค่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั   ๕ 
 ดีมาก  มีค่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั   ๔ 
 ดี  มีค่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั   ๓ 
 พอใช ้  มีค่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั   ๒ 
 ปรับปรุง มีค่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั   ๑ 
การคิดคะแนนแต่ละตัวบ่งช้ี  จะน าจ านวนนกัเรียน/ครูท่ีผา่นเกณฑใ์นระดบัดีข้ึนไป  ไปคิดคะแนนตามค่า
น ้าหนกั 
การคิดคะแนนแต่ละมาตรฐาน  จะน าคะแนนแต่ละตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานมารวมกนั และน าไปเทียบเกณฑ ์ 
๕ ระดบั 
มาตรฐานที ่๘ - ๑๕  จะพิจารณาจากวธีิการปฏิบติัของโรงเรียน  ผลการปฏิบติังาน  เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ๕ ระดบั 



 

๒๔๙ 

  

 


