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เชียงม�วนวิทยาคมได-จัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเสนอให-คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา
ความเหมาะสมเป$นแนวทางในการดําเนินงานนั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคมได-ร�วมกันพิจารณามาตรฐาน
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เรียนเชียงม�วนวิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาเพ่ือการ
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ได-ร�วมกันพิจารณามาตรฐาน
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ประกาศโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม 
เรื่อง  การใช-มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 โดยท่ีมีการประกาศใช-กฎกระทรวงว�าด-วยระบบ หลักเกณฑ= และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553  ท่ีปรับปรุงใหม� ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให-ใช-มาตรฐานการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ=และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเป0าหมายและ
ยุทธศาสตร=อย�างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ=และ
จุดเน-นของสถานศึกษา โรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคมจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส�วนร�วมของ
ผู-เก่ียวข-อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู-ปกครองและประชาชนในชุมชนให-เหมาะสมและสอดคล-องกัน
เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม  จึงประกาศการใช-มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท-ายประกาศนี้ เพ่ือเป$นเป0าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ วันท่ี    11  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

      

 

      (นายเฉลียว   วรรณทอง) 
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                   ผู-อํานวยการโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท�ายประกาศโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม 
เรื่อง การใช�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก(คะแนน) 
ตัวบ�งช้ี รวม 

ด�านคุณภาพผู�เรียน  30 
มาตรฐานท่ี 1 ผู�เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

5 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 0.5 
1.2 มีน้ําหนัก ส�วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ=มาตรฐาน 0.5 
1.3 ป0องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให-โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต�อความ

รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปHญหาทางเพศ 
1 

1.4 เห็นคุณค�าในตนเอง มีความม่ันใจ กล-าแสดงออกอย�างเหมาะสม 1 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีและให-เกียรติผู-อ่ืน 1 
1.6 สร-างผลงานจากเข-าร�วมกิจกรรมด-านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปM กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ 
1 

มาตรฐานท่ี 2 ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค9  

5 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค=ตามหลักสูตร 2 
2.2 เอ้ืออาทรผู-อ่ืนและกตัญOูกตเวทีต�อผู-มีพระคุณ 1 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง 1 
2.4 ตระหนัก รู-คุณค�า ร�วมอนุรักษ=และพัฒนาสิ่งแวดล-อม 1 
มาตรฐานท่ี 3 ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักเรียนรู� และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

5 
3.1 มีนิสัยรักการอ�านและแสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากห-องสมุด แหล�งเรียนรู-และสื่อต�างๆ รอบตัว 2 
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มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก(คะแนน) 
ตัวบ�งช้ี รวม 

3.2 มีทักษะในการอ�าน ฟHง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค-นคว-าหาความรู-เพ่ิมเติม 1 
3.3 เรียนรู-ร�วมกันเป$นกลุ�ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู-ระหว�างกัน 1 
3.4 ใช-เทคโนโลยีในการเรียนรู-และนําเสนอผลงาน 1 
มาตรฐานท่ี 4 ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดอย�างเป=นระบบคิดสร�างสรรค9 ตัดสินใจแก�ป>ญหาได 
อย�างมีสติสมเหตุผล 

5 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน ฟHง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 
2 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก-ปHญหาด-วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 
4.3 กําหนดเป0าหมายคาดการณ= ตัดสินใจแก-ปHญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร-างสรรค=ผลงานด-วยความภาคภูมิใจ 1 
มาตรฐานท่ี 5 ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป=นตามหลักสูตร  

5 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต�ละกลุ�มสาระเป$นไปตามเกณฑ= 1 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป$นไปตามเกณฑ=  1 
5.3 ผลการประเมินการอ�านคิดวิเคราะห= และเขียนเป$นไปตามเกณฑ= 2 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป$นไปตามเกณฑ= 1 
มาตรฐานท่ี 6 ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได� และมีเจต 
คติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต 

5 
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 2 
6.2 ทํางานอย�างมีความสุข มุ�งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 
6.3 ทํางานร�วมกับผู-อ่ืนได- 1 
6.4 มีความรู-สึกท่ีดีต�ออาชีพสุจริตและหาความรู-เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 
ด�านการจัดการศึกษา  50 
มาตรฐานท่ี 7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 

7.1 ครูมีการกําหนดเป0าหมายคุณภาพผู-เรียนท้ังด-านความรู- ทักษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 

1 

7.2 ครูมีการวิเคราะห=ผู-เรียนเป$นรายบุคคล และใช-ข-อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู-
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู-เรียน 

1 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู-ท่ีตอบสนองความแตกต�างระหว�างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปHญญา 

2 

7.4 ครูใช-สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภมิูปHญญาของท-องถ่ิน 1 
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มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก(คะแนน) 
ตัวบ�งช้ี รวม 

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู- 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ�งเน-นการพัฒนาการเรียนรู-ของผู-เรียนด-วยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
1 

7.6 ครูให-คําแนะนํา คําปรึกษา และแก-ไขปHญหาให-แก�ผู-เรียนท้ังด-านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด-วยความเสมอภาค 

1 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู-ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช-ผลในการ
ปรับการสอน 

1 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป$นแบบอย�างท่ีดี และเป$นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 1 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ีได-รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 1 
มาตรฐานท่ี 8 ผู�บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

10 

8.1 ผู-บริหารมีวิสัยทัศน= ภาวะผู-นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน-นการพัฒนาผู-เรียน 1 
8.2 ผู-บริหารใช-หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมและใช-ข-อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เป$นฐานคิดท้ังด-านวิชาการและการจัดการ 
2 

8.3 ผู-บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให-บรรลุเป0าหมายตามท่ีกําหนดไว-ใน 
แผนปฏิบัติการ 

2 

8.4 ผู-บริหารส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให-พร-อมรับการกระจายอํานาจ 2 
8.5 นักเรียน ผู-ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 
8.6 ผู-บริหารให-คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส�การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
 

2 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู�ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
5 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู-และปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 2 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาให-บรรลุผลสําเร็จตามเป0าหมาย 
1 

9.3 ผู-ปกครองและชุมชนเข-ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
มาตรฐานท่ี10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู� และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
อย�างรอบด�าน 

10 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล-องกับท-องถ่ิน 2 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให-ผู-เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ 2 
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มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก(คะแนน) 
ตัวบ�งช้ี รวม 

ความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนท่ีส�งเสริมและตอบสนองความต-องการ ความสามารถ ความ

ถนัด และความสนใจของผู-เรียน 
1 

10.4 สนับสนุนให-ครูจัดกระบวนการเรียนรู-ท่ีให-ผู-เรียนได-ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู-ได-
ด-วยตนเอง 

1 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย�าง
สมํ่าเสมอ 

2 

10.6 จัดระบบดูแลช�วยเหลือผู-เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู-เรียนทุกคน 2 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมและการบริการท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ 

10 
11.1 ห-องเรียน ห-องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกพอเพียง อยู�ในสภาพใช-การได-ดีสภาพแวดล-อมร�มรื่น และมีแหล�งเรียนรู-สําหรับผู-เรียน 
4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู-เรียน 3 
11.3 จัดห-องสมุดท่ีให-บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให-ผู-เรียนเรียนรู-ด-วยตนเอง

และหรือเรียนรู-แบบมีส�วนร�วม 
3 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

5 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1 

12.3 จัดระบบข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 0.5 
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช-วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย�างต�อเนื่อง 
0.5 

12.6 จัดทํารายงานประจําปTท่ีเป$นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
ด�านการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�  10 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร�าง ส�งเสริม สนับสนุน ให�สถานศึกษาเป=นสังคมแห�งการเรียนรู�  

10 
13.1 มีการสร-างและพัฒนาแหล�งเรียนรู-ภายในสถานศึกษาและใช-ประโยชน=จากแหล�งเรียนรู- 

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู-ของผู-เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผู-ท่ีเก่ียวข-อง 

5 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรยีนเชียงม�วนวิทยาคม ป�การศึกษา 2558                                              หน-า | 7 

 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก(คะแนน) 
ตัวบ�งช้ี รวม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ระหว�างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว�างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค=กรท่ีเก่ียวข-อง 

5 

ด�านอัตลักษณ9ของสถานศึกษา  5 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศกึษาให�บรรลุเปGาหมายตามวิสัยทัศน9 ปรัชญา และจุดเน�นท่ี

กําหนดข้ึน 
 

5 14.1 จัดโครงการกิจกรรมท่ีส�งเสริมให-ผู-เรียนมีนิสัยประหยัดอดออม และรักความเป�นไทย 3 
14.2 ผลการดําเนินงานส�งเสริมให-ผู-เรียนบรรลุมีนิสัยประหยัด อดออมและรักความเป�น

ไทย 
2 

ด�านมาตรการส�งเสริม  5 
มาตรฐานท่ี 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน�น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาและส�งเสริมสถานศึกษาให�ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 

5 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3 

15.2 ผลการดําเนินงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบรรลุตามเป0าหมาย 

2 
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ประกาศโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม 
เรื่องการกําหนดค�าเปGาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 โดยท่ีมีการประกาศใช-กฎกระทรวงว�าด-วยระบบ หลักเกณฑ= และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  ท่ีปรับปรุงใหม� ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให-ใช-มาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ  
ท่ีสองท่ีกําหนดเป0าหมายและยุทธศาสตร=อย�างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ=และจุดเน-นของสถานศึกษา โรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม  จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและได-กําหนดค�าเป0าหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีส�วนร�วมของ
ผู-เก่ียวข-อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู-ปกครองเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให-การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ได-มาตรฐาน โรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม  จึงได-กําหนดค�าเป0าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท-ายประกาศนี้ เพ่ือเป$นเป0าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

    
        
   (นายเฉลียว   วรรณทอง) 

  ผู-อํานวยการโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม 
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การกําหนดค�าเปGาหมาย แนบท�ายประกาศโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม 
เรื่องการกําหนดค�าเปGาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ด�านคุณภาพผู�เรียน  
มาตรฐานท่ี 1 ผู�เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเย่ียม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
1.2 มีน้ําหนัก ส�วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ=มาตรฐาน ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
1.3 ป0องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให-โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยง

ต�อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปHญหาทางเพศ 
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 

1.4 เห็นคุณค�าในตนเอง มีความม่ันใจ กล-าแสดงออกอย�างเหมาะสม ร-อยละ95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีและให-เกียรติผู-อ่ืน ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
1.6 สร-างผลงานจากเข-าร�วมกิจกรรมด-านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปM กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี 2 ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค9 ระดับดีเย่ียม 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค=ตามหลักสูตร ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
2.2 เอ้ืออาทรผู-อ่ืนและกตัญOูกตเวทีต�อผู-มีพระคุณ ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
2.4 ตระหนัก รู-คุณค�า ร�วมอนุรักษ=และพัฒนาสิ่งแวดล-อม ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 

ผู�เมาตรฐานท่ี 3  ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักเรียนรู� และ
พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

ระดับดีเย่ียม 

3.1 มีนิสัยรักการอ�านและแสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากห-องสมุด แหล�ง
เรียนรู- และสื่อต�างๆ รอบตัว 

ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 

3.2 มีทักษะในการอ�าน ฟHง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค-นคว-าหา
ความรู-เพ่ิมเติม 

ร-อยละ 85 ได-ระดับดีข้ึนไป 

3.3 เรียนรู-ร�วมกันเป$นกลุ�ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู-ระหว�างกัน ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 
3.4 ใช-เทคโนโลยีในการเรียนรู-และนําเสนอผลงาน ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 

4 มาตรฐานท่ี 4 ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดอย�างเป=นระบบคิดสร�างสรรค9 
ตัดสินใจแก�ป>ญหาได�อย�างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดี 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน ฟHง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ร-อยละ 75ได-ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก-ปHญหาด-วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร-อยละ 75 ได-ระดับดีข้ึนไป 
4.3 กําหนดเป0าหมายคาดการณ= ตัดสินใจแก-ปHญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร-อยละ 75 ได-ระดับดีข้ึนไป 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร-างสรรค=ผลงานด-วยความภาคภูมิใจ ร-อยละ 75 ได-ระดับดีข้ึนไป 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
มาตรฐานท่ี 5 ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป=นตามหลักสูตร ระดับดี 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต�ละกลุ�มสาระเป$นไปตามเกณฑ= ร-อยละ 65 ได-ระดับดีข้ึนไป 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป$นไปตามเกณฑ=  ร-อยละ 70  ได-ระดับดีข้ึนไป 
5.3 ผลการประเมินการอ�านคิดวิเคราะห= และเขียนเป$นไปตามเกณฑ= ร-อยละ 70  ได-ระดับดีข้ึนไป 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป$นไปตามเกณฑ= ร-อยละ 45 ได-ระดับดีข้ึนไป 

มาตร             มาตรฐานท่ี 6 ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน
ร�วมกับผู�อ่ืนได� และมีเจตคติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเย่ียม 

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 
6.2 ทํางานอย�างมีความสุข มุ�งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
6.3 ทํางานร�วมกับผู-อ่ืนได- ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
6.4 มีความรู-สึกท่ีดีต�ออาชีพสุจริตและหาความรู-เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 

    มาตรฐานด�านการจัดการศึกษา  
มาตรฐ            มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
ระดับดีเย่ียม 

7.1 ครูมีการกําหนดเป0าหมายคุณภาพผู-เรียนท้ังด-านความรู- ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 

ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห=ผู-เรียนเป$นรายบุคคล และใช-ข-อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู-เรียน 

ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู-ท่ีตอบสนองความแตกต�างระหว�าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปHญญา 

ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 

7.4 ครูใช-สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภมิูปHญญา ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ของท-องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู- 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ�งเน-นการพัฒนาการเรียนรู-ของผู-เรียน
ด-วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 

7.6 ครูให-คําแนะนํา คําปรึกษา และแก-ไขปHญหาให-แก�ผู-เรียนท้ังด-านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด-วยความเสมอภาค 

ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู-ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช-ผลในการปรับการสอน 

ร-อยละ 90 ได-ระดับดีข้ึนไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป$นแบบอย�างท่ีดี และเป$นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาทีไ่ด-รับมอบหมายเตม็เวลาเต็มความสามารถ ร-อยละ 95 ได-ระดับดีข้ึนไป 
 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
                      มาตรฐานท่ี8ผู�บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
ระดับดีเย่ียม 

8.1 ผู-บริหารมีวิสัยทัศน= ภาวะผู-นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน-นการพัฒนา
ผู-เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 
 

8.2 ผู-บริหารใช-หลักการบรหิารแบบมีส�วนร�วมและใช-ข-อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป$นฐานคิดท้ังด-านวชิาการและการจัดการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.3 ผู-บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให-บรรลุเป0าหมายตามท่ี
กําหนดไว-ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ผู-บริหารส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให-พร-อมรับการกระจาย
อํานาจ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู-ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.6 ผู-บริหารให-คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส�การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
มาตรฐานท่ี     มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู�ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ระดับดีเย่ียม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู-และปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด ระดับดีเยี่ยม 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาให-บรรลุผลสําเร็จตามเป0าหมาย 
ระดับดีเยี่ยม 

9.3 ผู-ปกครองและชุมชนเข-ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ีมาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู� และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย�างรอบด�าน 
ระดับดีเย่ียม 

10.1 หลักสูตรสถานศึ    หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล-องกับท-องถ่ิน ระดับดีเยี่ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให-ผู-เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
ระดับดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนท่ีส�งเสริมและตอบสนองความต-องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู-เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให-ครูจัดกระบวนการเรียนรู-ท่ีให-ผู-เรียนได-ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู-ได-ด-วยตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย�างสมํ่าเสมอ 

ระดับดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช�วยเหลือผู-เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู-เรียนทุกคน 

ระดับดีเยี่ยม 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมและการบริการท่ี
ส�งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเย่ียม 

11.1 ห-องเรียน ห-องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง อยู�ในสภาพใช-การได-ดีสภาพแวดล-อมร�มรื่น 
และมีแหล�งเรียนรู-สําหรับผู-เรียน 

ระดับดีมาก 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู-เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
11.3 จัดห-องสมุดท่ีให-บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให-ผู-เรียน

เรียนรู-ด-วยตนเองและหรือเรียนรู-แบบมีส�วนร�วม 
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี       มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ�งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช-วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

12.6 จัดทํารายงานประจําปTท่ีเป$นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ระดับเยี่ยม 

  มาตรฐานด�านการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�  
มาตรฐานท่ี         มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร�าง ส�งเสริม สนับสนุนให�สถานศึกษาเป=น

สังคมแห�งการเรียนรู� 
ระดับดีเย่ียม 

13.1 มีการสร-างและพัฒนาแหล�งเรียนรู-ภายในสถานศึกษาและใช-ประโยชน=
จากแหล�งเรียนรู- ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู-ของผู-เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู-ท่ีเก่ียวข-อง 

ระดับดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ระหว�างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว�าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค=กรท่ีเก่ียวข-อง 

ระดับดีเยี่ยม 

ม  มาตรฐานด�านอัตลักษณ9ของสถานศึกษา  
1        มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศกึษาให�บรรลุเปGาหมายตามวิสัยทัศน9 ปรัชญา

และจุดเน�นท่ีกําหนดข้ึน  
ระดับดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมให-ผู-เรียน มีนิสัยประหยัด  อดออม  
และรักความเป�นไทย 

ระดับดีเยี่ยม 

14.2 ผลการดําเนินงานส�งเสริมให-ผู-เรียนบรรลมีุมีนิสัยประหยัด  อดออม  
และรักความเป�นไทย 

ผู-เรียนร-อยละ 95 ได-ระดับดี
ข้ึนไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ค�าเปGาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ�งช้ี 
ม  มาตรฐานด�านมาตรการส�งเสริม  

         มาตรฐานท่ี 15 จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน�น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส�งเสริมสถานศึกษาให�ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ระดับดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

15.2 ผลการดําเนินงานการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป0าหมาย 

ระดับดีเยี่ยม 
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คําอธิบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงม�วนวิทยาคม 
 
ด�านคุณภาพผู�เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู�เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 1.1 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 มีสุขภาพแข็งแรง  แต�งกายสะอาดเรียบร-อย เครื่องใช-
ส�วนตัวสะอาดและปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการครบถ-วน  เข-าร�วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
อย�างน-อย 1 รายการและปฏิบัติจนเป$นนิสัยมีส�วนร�วมในการเผยแพร�หรือรณรงค=เก่ียวกับการดูแล
รักษาสุขภาพ 
 1.2 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 มีน-าหนักส�วนสูงและพัฒนาการทางร�างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ=มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ=มาตรฐาน
ของกรมพละศึกษา  หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร-างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 1.3 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด  รวมท้ัง
ปHญหาทางเพศไม�ก�อเหตุทะเลาะวิวาท  แก-ปHญหาเม่ือเผชิญสถานการณ=คับขัน  มีงานอดิเรกของ
ตนเอง  หรือทํากิจกรรมร�วมกับผู-อ่ืนเพ่ือผ�อนคลายความเครียด  เข-าร�วมการรณรงค=ต�อต-านสิ่งเสพติด
ความรุนแรงและการล�วงเกินทางเพศตามท่ีสถานศึกษากําหนดด-วยความเต็มใจ 
 1.4 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 รู-จักและเข-าใจตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองสมํ่าเสมอ  มีความม่ันคงทางอารมณ=  กล-าแสดงออกอย�างถูกต-องเหมาะสมกับเพศวัย
ตามบทบาทหน-าท่ี 
 1.5 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 มีความสามารถในการสร-างความสัมพันธ=ท่ีดีกับผู-อ่ืน
สามารถปรับตัวปฏิบัติตนต�อผู-อ่ืนอย�างเหมาะสมโดยคํานึงถึงสิทธิหน-าท่ีของตนเองและผู-อ่ืนไม�แสดง
พฤติกรรมท่ีส�งผลเสียต�อผู-อ่ืน 

 1.6 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 ชอบและเห็นประโยชน=ด-านศิลปะด-านดนตรี  นาฎศิลปM
กีฬา  นันทนาการ  เข-าร�วมกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษาอย�างมีความสุข  สร-างผลงานท่ีเกิดจาก
ความคิดของตนเองได-  พร-อมท้ังอธิบายท่ีมาของความคิดในการสร-างผลงานและนําความรู-ไปใช-ใน
ชีวิตประจําวันได-ด-วยความภาคภูมิใจ 
 
มาตรฐานท่ี 2 ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค9 
 2.1 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค=ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบ 8 ประการ ได-แก� รักชาติศาสน=กษัตริย=  ซ่ือสัตย=  สุจริต  มีวินัยใฝW
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เรียนรู-  อยู�อย�างพอเพียง  มุ�งม่ันในการทํางาน  รักความเป$นไทย   และมีจิตสาธารณะ  โดยปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ=ท่ีโรงเรียนกําหนด 
 2.2 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 มีความเอ้ือเฟXYอเผื่อแผ�มีน้ําใจให-ความช�วยเหลือผู-อ่ืนเป$นลูก
ท่ีดีของพ�อแม� (หมายรวมถึงผู-ปกครองและผู-มีพระคุณ) เป$นนักเรียนท่ีดีบําเพ็ญประโยชน=ต�อสังคม    
โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ=ท่ีโรงเรียนกําหนด 
 2.3 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 สามารถแสดงความคิดเห็น  พูดคุยกันด-วยความสุภาพ    
รับฟHงความคิดเห็นของผู-อ่ืนด-วยความเข-าใจท่ีดี  แสดงมารยาทท่ีเหมาะสม  ให-เกียรติกันและกัน  เช�น
ไม�แสดงอาการดูหม่ินหรือรังเกียจในเรื่องท่ีตนไม�ชอบ  เห็นคุณค�าวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง  และร�วม
กิจกรรมท่ีแตกต�างทางวัฒนธรรมท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนด-วยความเต็มใจ 
 2.4 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 รู-คุณค�าของสิ่งแวดล-อม  วิเคราะห=ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติและไม�ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  สิ่งแวดล-อม  เห็นประโยชน=และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล-อม  เข-าร�วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ=และพัฒนาสิ่งแวดล-อม  และบํารุงรักษา
สาธารณสมบัติด-วยความเต็มใจ 
 
มาตรฐานท่ี 3 ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเองรักการเรียนรู�และพัฒนาตนเอง
อย�างต�อเนื่อง 
 3.1 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 อ�านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ=ต�างๆ สัปดาห=ละ 2 
ชั่วโมง  ยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส=หรือสิ่งพิมพ=จากห-องสมุด  แหล�งเรียนรู-ไปอ�านเพ่ิมเติมเอง         
มีผลงานอันเกิดจากการค-นหาความรู-จากห-องสมุด 1 ชิ้น/ภาคเรียน 
 3.2 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 85 มีทักษะในการอ�าน ฟHง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม       
เพ่ือค-นคว-าหาความรู-เพ่ิมเติม  โดยมีร�องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได-ดังนี้ 
  3.2.1 การอ�านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ=ต�างๆ ทุกท่ีเม่ือมีเวลาและโอกาส 
  3.2.2 การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส=หรือสิ่งพิมพ=จากห-องสมุดหรือแหล�งเรียนรู-ไป
อ�านเพ่ิมเติม 
  3.2.3 กระบวนสืบเสาะหาความรู-ท่ีผู-เรียนริเริ่มด-วยตนเองตามความสนใจ 
  3.2.4 ผลงานจากการค-นหาความรู-จากห-องสมุดแหล�งเรียนรู-หรือสื่อต�างๆ 
 3.3 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 มีส�วนร�วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ�มโดยตลอดจนงานสําเร็จลุล�วง
ตามเป0าหมาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อธิบายการเรียนรู-และวิธีการเรียนรู-ได-รับผิดชอบงานของตน 
ตามข-อตกลงของกลุ�มด-วยความเต็มใจ 
 3.4 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 มีความรู-ความเข-าใจ  สามารถค-นคว-าหาข-อมูลโดยใช-สื่อ
เทคโนโลยีและติดต�อสื่อสารได-  รู-จักเลือกและใช-เทคโนโลยีได-อย�างถูกวิธี  นําเสนอข-อมูลและหรือ
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ผลงานโดยใช-สื่ออิเล็กทรอนิกส=ได-อย�างเหมาะสม  สร-างผลงานโดยใช-สื่อเทคโนโลยีใช-สื่อ
อิเล็กทรอนิกส=ช�วยในการประมวลผลข-อมูลได-อย�างถูกต-อง 
 
มาตรฐานท่ี 4 ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดอย�างเป=นระบบคิดสร�างสรรค9ตัดสินใจแก�ป>ญหาได�
อย�างมีสติสมเหตุผล 
 4.1 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 75 สามารถแยกแยะข-อเท็จจริง รายละเอียดและสรุปความคิด
จากเรื่องท่ีอ�าน ฟHงและดู จัดกลุ�มข-อมูลท่ีต-องการ เปรียบเทียบเปรียบเทียบข-อมูลระหว�างมิติ  จัดกลุ�ม
ความคิดตามมิติท่ีกําหนด  เชื่อมโยงความสัมพันธ=ระหว�างกลุ�มความคิด  โดยบอกความสัมพันธ=แต�ละ
มิติ  เชื่อมโยงความรู-เดิมกับความรู-ใหม�  และเสนอความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน  ฟHงและดู  โดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 4.2 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 75 สามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีคิดและวิธีแก-ปHญหา โดยการ
พูด หรือเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนตามความคิดของตนเองทําให-ผู-อ่ืนเข-าใจ 
 4.3 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 75 สามารถกําหนดเป0าหมายท่ีจะทําให-สําเร็จ โดยการรวบรวม
ข-อมูล จัดระบบข-อมูล และวิเคราะห=ข-อมูลท่ีเก่ียวข-องกับปHญหา คาดคะเนสถานการณ=  หรือคาดคะเน
คําตอบเพ่ือกําหนดเป0าหมาย  กําหนดทางเลือก  ตัดสินใจแก-ปHญหาโดยใช-ข-อมูลสารสนเทศท่ี
น�าเชื่อถือมาสนับสนุนหรือโต-แย-ง 
 4.4 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 75 สามารถคิดริเริ่ม  รวบรวม  ผสมผสานและแตกความคิด
จากเดิมไปสู�ความคิดแปลกใหม�ท่ีไม�ซํ้าของเดิม  เชื่อมโยง  หรือผสมผสานประสบการณ=เก�าเข-ากับ
ประสบการณ=ใหม�  สร-างสรรค=และพัฒนาผลงานด-วยตนเอง  มีผลงานแปลกใหม�ท่ีเป$นประโยชน=  เช�น
งานเขียน  งานศิลปะ  และงานสร-างสรรค=  สามารถอธิบายรายละเอียดของผลงาน  และนําเสนอหรือ
เผยแพร�ผลงานท่ีคิดข้ึนได- 
 
มาตรฐานท่ี 5 ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจาเป=นตามหลักสูตร 
 5.1 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต้ังแต�ระดับ 3.00 ข้ึนไป    
(8 กลุ�มสาระการเรียนรู-)  
 5.2 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 70 ผ�านการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรและมีผล
การประเมินผ�านครบทุกสมรรถนะ 
 5.3 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 70 มีผลการประเมินการอ�านคิดวิเคราะห=และเขียนผ�านตาม
เกณฑ=ของโรงเรียน 
 5.4 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 45 ได-ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยสูงกว�าค�าขีดจํากัดล�าง 
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มาตรฐานท่ี 6 ผู�เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางานสามารถทางานร�วมกับผู�อ่ืนได�และมีเจต
คติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต 
 6.1 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 สามารถวางแผนการทํางานท่ีชัดเจน  เป$นระบบ  
ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดเป$นข้ันตอน มีการตรวจสอบทบทวน ปรับปรุงแก-ไขการทํางาน       
จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค=และเป0าหมายท่ีกําหนด 
 6.2 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 เต็มใจ  พึงพอใจและชื่นชอบต�องานท่ีได-รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานด-วยความกระตือรือร-น  ต้ังใจพากเพียรและมีความละเอียดรอบคอบในการทางานเกือบ
ครบทุกข้ันตอน  ยอมรับในคําวิพากษ=วิจารณ=ความคิดเห็นข-อเสนอแนะของผู-อ่ืน  มีการปรับปรุงและ
พัฒนางานของตนเองเพ่ือให-เกิดความสมบูรณ=  มีความรู-สึกชื่นชมต�อผลสําเร็จของผลงาน 
 6.3 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 มีส�วนร�วมในการวางแผนการทํางานกับหมู�คณะเกือบครบ
ทุกข้ันตอน  สามารถทํางานโดยใช-กระบวนการกลุ�มและปฏิบัติงานตามบทบาทและหน-าท่ีท่ีได-รับ
มอบหมาย แสดงความคิดเห็นได-และยอมรับฟHงความคิดเห็นของเพ่ือน เป$นผู-นําและผู-ตามท่ีดี          
มีมนุษยสัมพันธ=  สามารถทํางานร�วมกับหมู�คณะจนบรรลุผลสําเร็จ 
 6.4 ผู-เรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 แสดงความรู-สึกท่ีดีและสนับสนุนอาชีพสุจริต            
บอกแหล�งข-อมูลเก่ียวกับอาชีพสุจริต  ได-ศึกษาค-นคว-าแสวงหาข-อมูลความรู-ในอาชีพท่ีตนเองสนใจ    
เข-าร�วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับอาชีพท่ีตนเองสนใจตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 
ด�านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 7.1 ครูไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 มีความรู-ความเข-าใจในเป0าหมายคุณภาพผู-เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป0าหมาย คุณภาพผู-เรียน และมาตรฐานการเรียนรู-ของ
หลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู-ได-  วางแผนการจัดการเรียนรู-โดยกําหนดเป0าหมาย
คุณภาพผู-เรียนครอบคลุมท้ังด-านความรู-  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค= 
 7.2 ครูไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 วิเคราะห=ผู-เรียนเป$นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู-  นําข-อมูลสารสนเทศมาใช-ในการวางแผนจัดการเรียนรู-  โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับผู-เรียนท่ีแตกต�างกัน  และจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแก-ปHญหาหรือพัฒนาผู-เรียนให-มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพ  มีการส�งต�อข-อมูลสารสนเทศให-ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
 7.3 ครูไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 ออกแบบการจัดการเรียนรู-ท่ีสอดคล-องกับมาตรฐานการเรียนรู-
ตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค= โดยเลือกใช-วิธีสอน  เทคนิคการสอนสื่อ/แหล�ง
เรียนรู-ท่ีหลากหลาย  จัดกิจกรรมการเรียนรู-ตามแผนการจัดการเรียนรู-ท่ีกําหนดไว-  จัดกิจกรรมการ
ส�งเสริมพัฒนาการทางด-านสติปHญญาของผู-เรียน 
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 7.4 ครูไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 สํารวจและรวบรวมข-อมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภูมิปHญญาท-องถ่ินและบริบทของท-องถ่ินท่ีเป$นปHจจุบัน  เพ่ือวางแผนจัดทํา  จัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีสอดคล-องกับการจัดการเรียนรู-และนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช-ในการจัดการ
เรียนรู-  นําบริบทและภูมิปHญญาท-องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู-  มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อ 
 7.5 ครูไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผล  สอดคล-องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู-เป$น
ส�วนใหญ�  วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู-เรียนและตัดสินผลการเรียนรู-โดยพิจารณาคะแนน
พัฒนาการ 
 7.6 ครูไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 ศึกษาผู-เรียนเป$นรายบุคคล  มีการช�วยเหลือผู-เรียนรายบุคคล
โดยให-คําแนะนํา  คําปรึกษาและแก-ไขปHญหาของผู-เรียน   ประสานความร�วมมือกับผู-เก่ียวข-องในการ
ดูแลช�วยเหลือผู-เรียนท้ังด-านการเรียนและคุณภาพชีวิตด-วยความเท�าเทียมกัน  และรายงานผลผู-เรียน
เป$นรายบุคคลให-ผู-ปกครองทราบ 
 7.7 ครูร-อยละ 90 มีการศึกษาค-นคว-าแสวงหาความรู-และมีความรู-เก่ียวกับการวิจัยในชั้น
เรียน  ทําวิจัยในชั้นเรียนอย�างน-อยภาคเรียนละ 1 เรื่องในกลุ�มสาระการเรียนรู-ท่ีตนรับผิดชอบ  
ผลงานเป$นแบบอย�างท่ีดี  สามารถให-คําแนะนํา  ชี้แนะแก�ผู-อ่ืนได-  และนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียน
ไปแก-ปHญหาและหรือพัฒนาผู-เรียน  มีการเผยแพร�ผลงานวิจัยและมีการแก-ปHญหาและหรือพัฒนา
ผู-เรียนโดยการวิจัยอย�างต�อเนื่อง 
 7.8 ครูร-อยละ 95 ประพฤติปฏิบัติตนเป$นแบบอย�างท่ีดีและการเป$นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษามีพฤติกรรมดังนี้ 
  7.8.1 การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 

7.8.2 การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  7.8.3 การปฏิบัติตนเป$นแบบอย�างท่ีดีในการดําเนินชีวิตท้ังต�อตนเองครอบครัวและ
สังคม 
  7.8.4 การพัฒนาตนเองให-มีความก-าวหน-าในวิชาชีพ 

7.8.5 การมีความรับผิดชอบต�อหน-าท่ีท่ีได-รับมอบหมาย 
7.8.6 การให-ความร�วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
7.8.7 การมีความรักและสามัคคีในหมู�คณะ 
7.8.8 การร�วมปกป0องและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา 

 7.9 ครูไม�น-อยกว�าร-อยละ 95 ปฏิบัติงานสอนตามกลุ�มสาระท่ีได-รับมอบหมายครบตามเวลา  
ท่ีกําหนด  มีการเตรียมการสอน   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู-เรียนให-มีคุณภาพตาม
หลักสูตร   กําหนดปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 8 ผู�บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 8.1 ผู-บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห=  สังเคราะห=ข-อมูลสารสนเทศต�างๆในปHจจุบันสู�
กรอบการพัฒนาผู-เรียนในอนาคต  มีความสามารถในการเป$นผู-นํา  มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการ
ใหม�ๆ มาพัฒนาปรับปรุง  และเผยแพร�แนะนําให-บุคลากรในสถานศึกษานําไปปรับใช-เพ่ือพัฒนา
ผู-เรียนดังนี้ 
  8.1.1 มีความสามารถในการวิเคราะห= สังเคราะห=ข-อมูลสารสนเทศต�างๆ เพ่ือ
นํามาใช-ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู-เรียน 
  8.1.2 มีความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ในอนาคตท่ีสอดคล-องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
  8.1.3 การคิดริเริ่มเทคนิควิธีการใหม�ๆมาใช-ในการพัฒนาคุณภาพผู-เรียน 
  8.1.4 การกระตุ-นครูและบุคลากรให-ร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู-เรียน 

8.2 ผู-บริหารใช-หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วม  โดยเปZดโอกาสให-ผู-เก่ียวข-องทุกฝWาย
ประกอบด-วยครู  ผู-เรียน  ผู-ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  และหน�วยงานอ่ืนได-รับรู-
และให-ข-อมูลสารสนเทศ  ให-ความคิดเห็นและข-อเสนอแนะ   สามารถให-คําแนะนํา  ชี้แนะแก�ผู-บริหาร
สถานศึกษาอ่ืนๆได-  เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ  กําหนดนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนอย�างรอบด-าน  และดําเนินการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนา  โดยใช-ข-อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยในการบริหารจัดการศึกษาไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 ข้ึนไปของจํานวน
โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปT 
 8.3 ผู-บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให-บรรลุเป0าหมายตามท่ีกําหนดไว-ไม�น-อยกว�า
ร-อยละ 90 ข้ึนไปของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว-ในแผนปฏิบัติการประจําปT 
 8.4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  หรือกิจกรรมท่ีส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให-พร-อมรับ
การกระจายอํานาจครอบคลุมงานท้ัง 4 ด-านของสถานศึกษา   มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ด-วยวิธีการท่ีหลากหลาย  มีการนิเทศติดตามประเมินการดําเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลา       
ท่ีกําหนดในแผนงาน โครงการครบถ-วน มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาท้ัง       
4 ด-านให-ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย�างเท�าเทียมกันตามความสามารถและความถนัดหรือสนใจ       
มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
 8.5 นักเรียนผู-ปกครองชุมชนรวมเฉลี่ยไม�น-อยกว�าร-อยละ 90 มีความพึงพอใจการบริหาร    
จัดการศึกษาท้ัง 4 ด-านของสถานศึกษา 
 8.6 ผู-บริหารสามารถให-คําแนะนํา  คําปรึกษาทางวิชาการ  ท้ังการพัฒนาและการใช-
หลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู-  การสร-างการพัฒนาและการเลือกใช-สื่อการเรียนรู-  การวัด
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และประเมินผลการเรียนรู-  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู-  เอาใจใส�การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยมีการติดตามกํากับประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
 
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู�ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู-ความเข-าใจในบทบาทหน-าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด
ดังนี้ 
  9.1.1 มีองค=ประกอบและการได-มาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว�าด-วยคณะกรรมการสถานศึกษา  พ.ศ. 2552  
  9.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปT 
  9.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ให-สอดคล-องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต-องการของผู-เรียนชุมชนและ
ท-องถ่ิน 
  9.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาแต�งต้ังท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ดําเนินงานตามระเบียบ 
  9.1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปTของสถานศึกษาก�อนเสนอต�อสาธารณชน 
  9.1.6 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบข-อเสนอแนะสนับสนุนเก่ียวกับ
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมท้ังบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชน=จากทรัพย=สินของ
สถานศึกษา 
  9.1.7 คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบและให-ข-อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบ
และการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  9.1.8 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นข-อเสนอแนะ  ให-คําปรึกษาในการ
ส�งเสริมความเข-มแข็งในชุมชนและสร-างความสัมพันธ=กับหน�วยงานอ่ืนๆ ในชุมชนและท-องถ่ิน 
  9.1.9 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นเสนอแนะ  ให-คําปรึกษาในการจัดทํา
นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให-สอดคล-องนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมท้ังความต-องการ
ของชุมชนและท-องถ่ิน 
  9.1.10 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบข-อเสนอแนะ ให-คําปรึกษา      
ในการออกระเบียบข-อบังคับ  ประกาศแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด-านต�างๆของสถานศึกษาตาม
กฎระเบียบหรือประกาศท่ีกําหนด 
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  9.1.11 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบข-อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดต้ัง
และการใช-จ�ายงบประมาณของสถานศึกษา 
  9.1.12 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นข-อเสนอแนะในการออกระเบียบและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได-จากทรัพย=สินของสถานศึกษา 
 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาส�งเสริมสนับสนุนและให-ความเห็นข-อเสนอแนะแนวทาง     
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  กํากับดูแล  ติดตามกระบวนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให-บรรลุผลสําเร็จตามเป0าหมายท่ี
กําหนดดังนี้ 
  9.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษามีส�วนร�วมในการกําหนดเอกลักษณ=นโยบายและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  9.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  9.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
ด-านวิชาการ  ด-านงบประมาณ  ด-านบริหารงานบุคคล  และด-านการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
  9.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร-างความสัมพันธ=ระหว�างสถานศึกษากับ
ชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับองค=กรท้ังภาครัฐและเอกชน  และมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท-องถ่ิน 
  9.2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาส�งเสริมสนับสนุนให-เด็กทุกคนในเขตบริการได-รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  9.2.6 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย�างน-อยภาคเรียนละ     
1 ครั้ง  และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต�อหน�วยงานต-นสังกัดทราบ 
  9.2.7 สถานศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต�อผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา 
  9.2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาส�งเสริมให-มีระบบการติดตามดูแล  ช�วยเหลือ
นักเรียนในการพิทักษ=สิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการเด็กด-อยโอกาส  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให-
ได-รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  9.2.9 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ข-อเสนอแนะ ส�งเสริมสนับสนุนในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล-อม กระบวนการเรียนรู-  แหล�งเรียนรู-และภู มิปHญญาท-อง ถ่ินฯลฯ             
เพ่ือเสริมสร-างปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 9.3 ผู-ปกครองและชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและมีความ
พึงพอใจต�อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไปมากกว�าร-อยละ 90 โดยมีส�วนร�วมดังนี้ 
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  9.3.1 การกําหนดแผนปฏิบัติงานแผนกลยุทธ= ปรัชญา วิสัยทัศน=  พันธกิจ เป0าหมาย
ของสถานศึกษา 
  9.3.2 การกําหนดจุดเน-นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
  9.3.3 การกําหนดคุณภาพของผู-เรียน 
  9.3.4 โครงการกิจกรรมของสถานศึกษา 
  9.3.5 การจัดและใช-แหล�งเรียนรู-หรือภูมิปHญญาท-องถ่ิน 
  9.3.6 การเสนอความต-องการพัฒนาหรือปรับปรุงด-านหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู- 
  9.3.7 การส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู-เรียน 

9.3.8 การกํากับติดตามระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู�และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียน
อย�างรอบด�าน 
 10.1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีนําเป0าหมาย จุดเน-นการพัฒนาผู-เรียน     
ในระดับท-องถ่ิน สาระการเรียนรู-ท-องถ่ิน  มาจัดการเรียนรู-เก่ียวกับท-องถ่ินในด-านต�างๆ เช�น เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมฯลฯ  เพ่ือให-ผู-เรียนมีโอกาสเรียนรู-เรื่องราวของชุมชน ท-องถ่ิน ซ่ึงเป$นสภาพแวดล-อม
ในชีวิตทําให-เกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ  ปฏิบัติตนเป$นแบบอย�างท่ีดีของชุมชน  มีส�วน
ร�วมในการดูแลแก-ไขปHญหาและพัฒนาท-องถ่ินของตนเอง 
 10.2 โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมได-อย�างหลากหลายภายใต-สัดส�วนเวลาเรียนตามโครงสร-าง
หลักสูตร  รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสร-างท่ีจัดให-ผู-เรียนเรียน ผู-เรียนมีโอกาส
เลือกเรียนตามความสนใจหรือความต-องการตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู- รายวิชาท่ีคาดหวัง รายวิชา
เพ่ิมเติมตอบสนองจุดเน-นของสถานศึกษา 
 10.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนครบถ-วนตามโครงสร-างหลักสูตรกิจกรรมท่ีจัด      
เพ่ือตอบสนองความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของผู-เรียน (กิจกรรมชุมนุมชมรม) มีหลากหลาย
และผู-เรียนทุกคนมีโอกาสเลือกเรียนได-อย�างเท�าเทียมกัน  มีการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมความรักชาติ
ศาสน=  กษัตริย=  รักความเป$นไทย และอยู�อย�างพอเพียง  และจัดให-ผู-เรียนทุกคนร�วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน=ต�อท-องถ่ินชุมชนและสังคม 
 10.4 โรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสู�การปฏิบัติ  โดยสร-างความเข-าใจเก่ียวกับ
หลักสูตร การออกแบบ และการจัดการเรียนรู- การวัดและประเมินผลการเรียน เพ่ือให-ครูจัดการเรียน
การสอนให-บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู-และตัวชี้วัด ให-ผู-เรียนอธิบายกระบวนการคิดการลงมือทํางาน
ในสถานการณ=จริงหรือใกล-เคียงความเป$นจริง  ให-ผู-เรียนได-ใช-การวิจัย  ในการเรียนรู-และการ
แก-ปHญหาจนผู-เรียนสามารถสรุปความรู-ด-วยตนเองได-จริง 
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 10.5 มีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมุ�งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียน   
การสอน ดําเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินท่ีกําหนดมีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ
ภายในทุกภาคเรียน  มีการใช-ผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู- 
 10.6 โรงเรียนจัดระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนทุกคนด-วยความเสมอภาคอย�างท่ัวถึงและ
ต�อเนื่อง  นําข-อมูลผลการวิเคราะห=ผู-เรียนเป$นรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง ส�งเสริมและพัฒนา
ผู-เรียนตามความแตกต�างระหว�างบุคคล  ความถนัด  ความสนใจ ความพร-อมเพ่ือให-ผู-เรียนมีภูมิคุ-มกัน 
สามารถเรียนรู-พัฒนาตนเองได-  และอยู�ร�วมกับผู-อ่ืนอย�างมีความสุข  สามารถแก-ไขและพัฒนา
นักเรียนได-บรรลุเป0าหมายในระดับท่ีพึงพอใจ 
 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมและการบริการท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 11.1 โรงเรียนมีห-องเรียนห-องปฏิบัติการ ห-องน้ํา โรงอาหาร  หอประชุมครบ  ทุกแห�งสะอาด 
เป$นระเบียบเรียบร-อย  สวยงาม มีความม่ันคง แข็งแรง  และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู-พอเพียงกับจํานวนผู-เรียนและอยู�ในสภาพใช-การได-ดีทุกครั้ง มีสภาพแวดล-อมสวยงาม      
ร�มรื่น  และมีแหล�งเรียนรู-ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู-ครบทุกกลุ�มสาระการเรียนรู- 
 11.2 โรงเรียนมีโครงการ  กิจกรรม  ส�งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู-เรียน
ครอบคลุมตามสุขบัญญัติ  มีการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีกําหนด  โดยหลายฝWายมีส�วนร�วม
ได-แก� ผู-ปกครอง  ชุมชนในท-องถ่ิน  ผู-บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  มีการประเมินโครงการ
กิจกรรม  ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค=ตามโครงการ  กิจกรรม  มีการนําผลการประเมินไป
พัฒนา/ปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
 11.3 โรงเรียนมีแผนงาน  โครงการเก่ียวกับการจัดห-องสมุดให-มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร สารสนเทศท่ีทันสมัย  มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให-บริการแก�ผู-เรียน 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 12.1 มีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ีเกิดจากการศึกษา วิเคราะห=มาตรฐานและตัวบ�งชี้
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช-  โดยมาตรฐานและตัวบ�งชี้สะท-อนอัตลักษณ=และมาตรการ
ส�งเสริมของสถานศึกษาท่ีเด�นชัด รวมท้ังมีการประกาศค�าเป0าหมายแต�ละมาตรฐานและตัวบ�งชี้      
ให-กลุ�มผู-เก่ียวข-องท้ังภายในและภายนอกรับทราบท่ัวถึง ทุกกลุ�มเป0าหมาย มาตรฐานและตัวบ�งชี้      
ส�วนใหญ�มีการกําหนดค�าเป0าหมายความสําเร็จได-เหมาะสม 
 12.2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน  โครงการ
กิจกรรม  วิธีการ งบประมาณ  และผู-รับผิดชอบอย�างชัดเจน  สอดรับกับวิสัยทัศน=  พันธกิจ  
เป0าหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว-  โดยมีการกําหนดกรอบเวลาของการดําเนินงานเพ่ือใช-เป$นกรอบ
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ทิศทางในการดําเนินงาน  ผู-มีส�วนเก่ียวข-องทุกฝWายร�วมกันวิเคราะห=และพิจารณาอย�างละเอียด
รอบคอบ และมีการนําแผนสู�การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว- 
 12.3 กําหนดผู-รับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศให-เป$นหมวดหมู�  ถูกต-อง  ครอบคลุม
ทันสมัยและพร-อมใช-  นําข-อมูลสารสนเทศไปใช-ในการวางแผนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจ
ด-านการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป  รวมท้ัง
งานสนับสนุนอ่ืนๆท่ีเกิดจากความร�วมมือของบุคลากรทุกฝWายท่ีเก่ียวข-อง  มีการให-บริการข-อมูล
สารสนเทศท่ีเป$นระบบแก�ผู-ต-องการใช-ทุกฝWาย 
 12.4 กําหนดผู-รับผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคล
ครบทุกคนและระดับโรงเรียนอย�างเป$นระบบ  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย�างน-อยปTละ 1 ครั้ง  โดยมาตรฐานส�วนใหญ�ใช-วิธีการและเครื่องมือ       
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม  ให-ผู-ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหน�วยงานต-นสังกัดเข-ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการประเมินภายในของสถานศึกษา  เตรียมการและให-ความร�วมมือในการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน�วยงานต-นสังกัด 
 12.5 นําผลการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายใน   
และภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะห=  สังเคราะห=  และเลือกสรรข-อมูลสารสนเทศไปใช-ประโยชน=    
ในการปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง 4 ด-าน ใช-ข-อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาอย�างน-อย 2 ปTย-อนหลังเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 12.6 จัดทํารายงานประจําปTท่ีเป$นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท-อน
คุณภาพผู-เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย�างชัดเจนตามรูปแบบท่ีหน�วยงานต-น
สังกัดกําหนด ซ่ึงมีสาระสําคัญทุกส�วนของรายงาน ครอบคลุมการดําเนินงานของโรงเรียนและสะท-อน 
ความสําเร็จ  ชื่อเสียง อัตลักษณ=  และเอกลักษณ=ของสถานศึกษา  โดยทุกฝWายท่ีเก่ียวข-องมีส�วนร�วม   
ในการดําเนินการ นําเสนอรายงานต�อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เผยแพร�รายงานต�อ
หน�วยงานต-นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข-องอย�างเหมาะสมและเปZดเผยต�อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด�านการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร�างส�งเสริมสนับสนุนให�สถานศึกษาเป=นสังคมแห�งการเรียนรู� 
 13.1 โรงเรียนมีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาแหล�งเรียนรู-ภายใน
สถานศึกษา  โดยให-การสนับสนุน ส�งเสริมให-ผู-เรียนใฝWเรียนใฝWรู- แสวงหาความรู-  และเรียนรู-ด-วย
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ตนเองตามอัธยาศัย สามารถนําความรู-ไปใช-ประโยชน=ได-อย�างเหมาะสม  สนับสนุนให-ผู- เรียน  
บุคลากรภายในโรงเรียนและผู-มีส�วนเก่ียวข-องเกิดกระบวนการเรียนรู-จากแหล�งเรียนรู-ท้ังภายในและ
ภายนอก 
 
มาตรฐานด�านอัตลักษณ9ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให�บรรลุเปGาหมายตามวิสัยทัศน9ปรัชญาและจุดเน�นท่ี
กําหนดข้ึน 
 14.1 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีมุ�งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยการดําเนินงานโครงการ  กิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนดข้ึน เพ่ือส�งเสริมผู-เรียนให-บรรลุตามวิสัยทัศน=
ปรัชญา จุดเน-น  เป0าหมาย  และกลยุทธ= 
 14.2 ผู-เรียนและชุมชนมากกว�าร-อยละ 95 มีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงาน 
 
มาตรฐานด�านมาตรการส�งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน�นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส�งเสริมสถานศึกษาให�ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 15.1 โรงเรียนจัดโครงการ  กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน-นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  โดยมีการกําหนดมาตรการท่ีนํามาปรับปรุงพัฒนา  และดําเนินโครงการ กิจกรรมพิเศษ
อย�างเป$นระบบและมุ�งม่ัน  มีการนําข-อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลประเมิน
อ่ืนท่ีเก่ียวข-องมากําหนดมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษา      
ให-เข-าสู�มาตรฐานและรักษามาตรฐาน  ตอบสนองนโยบาย  จุดเน-นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 15.2 โรงเรียนมีการดําเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุเป0าหมายมากกว�าร-อยละ 95 
บุคลากรในโรงเรียนมีส�วนร�วมและพึงพอใจต�อผลการดําเนินงาน ผลกระทบจากการดําเนินงาน      
เกิดประโยชน=เป$นแบบอย�างและสร-างคุณค�าแก�โรงเรียนและหรือชุมชน 

 

 

 

 

 


