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ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนนารีวุฒิ  จึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมิน
คุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวุฒิมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึง
ได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 

 

 

(นางสาวศิริรัตน์  อนุวุฒน์ประกิจ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวุฒิ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและต ัวชีว้ัด 
 

ในปกีารศ ึกษา 2558 โรงเรียนนารีวุฒิได้น าเอาปรชัญา วิส ัยทัศน์ พ ันธกิจ และเป้าหมายท ี่กำหนดใน
แผนพัฒนา โรงเรียน ปี 2555-2559 มาพ ิจารณาและกำหนดเกณฑ ์ที่คาดหวังเพ ื่อน าไปสู่การปฏ ิบ ัติเพ ื่อให้บรรล ุผล
ตามที่ต้ังไว้   โดยใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศ ึกษากำหนด จำนวน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ ่งชี้               
เป็นแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

 
ตารางแสดงมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ต ัวชี้วัด ระด ับการศกึษาข ั้นพื้นฐาน 

 
ลำด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี้

uhuh 
ค่าเป้าหมายความสำเรจ็ของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1 ผู้เรยีนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรยีภาพ 

1.1 สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

- ร้อยละ 97 ของนักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มี
สุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมออก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ / 
รณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงและ
พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษา 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

- ร้ อยละ  98  ของนัก เรี ยนมีความมั่ น ใจกล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 94 ของนักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน 
ครูและผู้อ่ืนและให้เกียรติผู้อ่ืน 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจิตนาการ 

- ร้อยละ 99 ของนักเรียนสนใจกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หรือการขับร้อง 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์
งานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์หรือการขับร้อง 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านกีฬา / นันทนาการ 
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ลำด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี้ ค่าเป้าหมายความสำเรจ็ของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 99 ของนักเรียนที่มีความเอ้ืออาทรและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 99 ของนักเรียนยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 99 ของนักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ ต่าง ๆ  รอบตัว 
ร้อยละ 98 ของนักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ร้อยละ 99 ของนักเรียนทุกระดับชั้นมีนิสัยรักการ
อ่าน และมีทักษะการฟัง การเขียน และรู้จักการตั้ง
ค าถามเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละ 98 ของนักเรียนทุกระดับชั้นมีวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน สนุกกับการเรียนรู้
และชอบมาโรงเรียน 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน - ร้อยละ 99 ของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า 
- ร้อยละ 90 นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 
ขึ้นไป มีการใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตประกอบการ
ค้นคว้า น าเสนองานหรือวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น งาน
ต่อปี 

มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

ร้อยละ 96 ของนักเรียนสามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
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ลำด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความสำเร ็จของมาตรฐาน/

ต ัวชี้วัด  4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 

ร้อยละ 97 ของนักเรียนสามารถประเมิน เสนอและ
เลือกแนวทางการติดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมี
สติ 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 

ร้อยละ 97 ของนักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ และแนวทางในการติดสินใจได้อย่างมี
เหตุผล 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 96 ของนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีจินตนาการ 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

- ร้อยละ 90 ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มี
ระดับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 1 ในทุกกลุ่มสาระ 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามี
ระดับผลการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า มีระดับผลการเรียนไม่
ต่ ากว่า 1 ในทุกกลุ่มสาระ 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในทุกกลุ่มสาระ 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 98 ของนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง 
ๆ 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ - ร้อยละ 80 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติสูงกว่า
เกณฑ์ระดับประเทศ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 96 ของนักเรียนสามารถวางแผนการท างาน

และด าเนินการจนส าเร็จ 

 6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ร้อยละ 98 ของนักเรียนสามารถท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

 6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 98 ของนักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 
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ลำด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความสำเร ็จของมาตรฐาน/

ต ัวชี้วัด  6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ 96 ของนักเรียนสามารถ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท ี่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 96 ของครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 94 ของครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 90 ของครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผู้เรียน 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

- ร้อยละ 96 ของครูน าสื่อ / เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
- ร้อยละ 95 ของครูน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

- ร้อยละ 90 ของครูด าเนินการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงและสามารถประเมินผลได้ถูกต้อง
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
- ร้อยละ 90 ของครูในแต่ละกลุ่มสาระน าเครื่องมือ
มาใช้ในการวัดและประเมินผลที่เน้นการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และสื่อความ และประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

ครูร้อยละ 95 ให้ความส าคัญและเอาใจใส่ผู้เรียน
อย่างเสมอภาค พร้อมให้ค าแนะน า และแก้ปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 

 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 94 ของครูมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่าง
น้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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ลำด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความสำเร ็จของมาตรฐาน/

ต ัวชี้วัด  7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 96 ของครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

ร้อยละ 93 ของครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมาย เต็มเวลาและเต็มความสามารถ 

มาตรฐานท ี่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8.1 บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 98 ของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่ม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

- ร้อยละ 98 ของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
- ร้อยละ 98 ของจ านวนโครงการที่มีการน าข้อมูล
จากการประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ 98 ของจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

- โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการที่ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีที่หลากหลาย 
- โรงเรียนมีการกระจายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ
ตามความสามารถและความถนัดหรือสนใจ อย่าง
เท่าเทียมกัน 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 97 ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ร้อยละ 98 ของผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และมีการก ากับติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท  หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

ร้อยละ 98 ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนดได้ครบถ้วน 

 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

- ร้อยละ 98 ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี
การก ากับดูแล ติดตามกระบวนการด าเนินงานของ
โรงเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 98 
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ลำด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความสำเร ็จของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 

 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

- ร้อยละ 96 ของผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมนา
การพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ได้ครบถ้วน 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ 95 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มี
โอกาสเลือกรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด ความ
สนใจและความสามารถ 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 96 ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนอง
ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 97 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ 98 ของครูได้รับการนิเทศและใช้ผลการ
นิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

- โรงเรียนมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน และน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

- ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสามารถแก้ไขและ
พัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายในระดับที่พึง
พอใจร้อยละ 94 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

- ร้อยละ 98 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
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ลำด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความสำเร ็จของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 

 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

- ร้อยละ 98 ของชั้นเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

- ผลการประเมินคุณภาพของโรงอาหารโดย
โภชนาการภายนอกอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

- ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนและผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจในด้านโภชนาการที่โรงเรียนจัดให้ 

- ร้อยละ 95 ของนักเรียนและผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อระบบการรักษาความปลอดภัย 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนในอัตรา 1 คน :  1 เครื่อง 

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 98 มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของห้องสมุดและห้องสมุด
อิเล็คทรอนิคส์ 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่
วิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียน บริบท
ของชุมชนและท้องถิ่นภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
- โรงเรียนมีการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติโดยจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม
ภารกิจครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน 

 12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดปี
ละ 1 ครั้ง 
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 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาระงาน
ทุกด้านและน าข้อมูลสารสนเทศ 5 ปี ย้อนหลังมา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 97 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี
น าเสนอต่อกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตาม
ก าหนดเวลาและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแหง่การเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ 95 

 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองค์ที่เก่ียวข้อง 

- โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกเพ่ือเผยแพร่ความรู้และน าความรู้มาใช้
ประโยชน์ทุกช่วงชั้นคิดเป็นร้อยละ 92 

มาตรฐานด้านอ ัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 95 ของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

- การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้นอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
- ร้อยละ 98 ของนักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง มีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสรมิ 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
(Reading) 

โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96 

 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย - ผลการด าเนินการของกิจกรรม บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 94 
- บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานร้อยละ 94 

 
 


