
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

.................................................. 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเตาบ่ามีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน จึงกําหนดค่าเป้าหมาย ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบ 
ท้ายประกาศน้ี 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
                 

 
 
           (นายวิทยา นนท์นภา) 

                          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านเตาบ่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๑ มีนํ้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีเย่ียม 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเย่ียม 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๓ เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเย่ียม 
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยทางบวก  ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก  

ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๕ ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ระดับดีมาก 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นําและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

ระดับดีมาก 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีมาก 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 
๖.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ระดับดีมาก 
๗.๑ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับดีมาก 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

ระดับดีมาก 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย   

ระดับดีมาก 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น  

ระดับดีมาก 

๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ระดับดีมาก 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
๘.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีมาก 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ระดับดีมาก 

๘.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีมาก 

๙ .๑ เ ป็นแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร  
ในสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๙ .๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีมาก 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 



กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนบ้านเตาบ่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีมาก 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ระดับดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง  

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๗๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๖ ผู ้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีมาก 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  

ร้อยละ ๘๕ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู ้เรียนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา   

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู ้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗ .๗ ครูมีการศึกษา วิจ ัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ในวิชาที ่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที ่ ๘  ผู ้บร ิหารปฏ ิบ ัต ิง านตามบทบาทหน ้าที ่อย ่า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

ระดับดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

ระดับดีมาก 

๘.๔ ผู ้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอํานาจ  

ระดับดีมาก 

๘.๕ นักเรียน ผู ้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

ระดับดีมาก 

๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที ่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู ้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีมาก 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบกําหนด  ระดับดีมาก 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  

ระดับดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีมาก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ระดับดีมาก 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ  

ระดับดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ระดับดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ  

ระดับดีมาก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีมาก 

๑๑ .๑ ห้องเร ียน ห้องปฏิบ ัต ิการ อาคารเร ียนมั ่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  

ระดับดีมาก 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน  
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื ่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที ่ ๑๒  สถานศ ึกษาม ีการประก ันค ุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ระดับดีมาก 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
๑๒ .๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

ระดับดีมาก 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร ้าง ส่งเสร ิม สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ระดับดีมาก 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู ้ที่
เก่ียวข้อง 

ระดับดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่กําหนดขึ้น  

ระดับดีมาก 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิร ูปการศ ึกษาเพื ่อพ ัฒนาและส ่งเสร ิมสถานศ ึกษาให ้ยกระด ับ
คุณภาพสูงขึ้น  

ระดับดีมาก 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ระดับดีมาก 
 
 


