
 

 

 

ประกาศ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการก าหนดค่าเป้าหมาย 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 255๓ 

------------------------------------------------ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 

อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  



 

การให้ความเห็นชอบ 

การประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการก าหนดค่าเป้าหมาย 

ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 

------------------------------- 

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  

 ครั้งที่ 1/25๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน

และการก าหนดค่าเป้าหมาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดส านักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา

เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 

 

 

         ลงชื่อ 

(นายถนอมศักดิ์  แป๊ะเส้ง) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

     วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------- 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การก าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทุกคนในชุมชุน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จึงประกาศให้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ  วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ 

 
   

 (นายสมชาติ เหลืองสะอาด) 
                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  
                      ช่วยปฏิบัติราชการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(แนบท้ายตามประกาศฉบับลงวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๐) 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑    ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นส าคัญ 

๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑.๒  ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๓   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ   
 น าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

๑.๖  ครมูีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผล ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม   
 ศักยภาพ  

๑.๘   ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๑.๙   ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ 
                    ในการบริหารจัดการศึกษา 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
      ของวิชาชีพ 
๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  
      และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

 

 



 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
                    ให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
      วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
3.2 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  
4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ 5   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ เหมาะสมกับผู้ เรียน และบริบท 
      ของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
     และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                   

5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือ 
      ต่อการเรียนรู้ 

5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   

มาตรฐานที่ 6   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 

6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
      การจัดกิจกรรม  



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 7    สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 8    สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตร 
                    การเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนา 
      สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

9.1  มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
9.2  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก ไม่ลักขโมยหรือน าทรัพย์สินของผู้อ่ืน  
       มาเป็นของตน 
9.3  มีความกตัญญูกตเวที 
9.4  มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
9.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
9.6  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
9.7  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
9.8 ผู้ เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ 
       ทรงเป็นประมุข 

 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 10   ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
10.4 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้านและทักษะอาชีพ 
มาตรฐานที่ 11  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  
                      และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วย ความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ  
       จนกระท่ังงานส าเร็จ 
11.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  
12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  
มาตรฐานที่ 13    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 14    ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
14.2 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุ 
        และปัญหาทางเพศ 
14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
14.4 ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
14.5 ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 

15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏ  
       เป็นลักษณะเด่นของผู้เรียน 
15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 16   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ

ชุมชนผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
เรื่อง ก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------- 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้ น พ้ื น ฐ า น  เ รื่ อ ง  ก า ร ก า ห นด เ ก ณ ฑ์ แ ล ะแ น ว ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พภ า ย ใ น  
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทุกคนในชุมชุน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  
มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2558 ขึ้นตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ  วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ 

 
   

 (นายสมชาติ เหลืองสะอาด) 

                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
 



 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
( แนบท้ายตามประกาศฉบับลงวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๐) 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑    ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ระดับดีมาก 

๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 ของวิชาชีพ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๒  ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๓   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๔  ครูมคีวามสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ   
 หลักสูตรสถานศึกษา และน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๖  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือพัฒนา   
 การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผล ไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๘   ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๙   ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า  
                    และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

ระดับดีมาก 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 
      วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

 
 
 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิด 
      ริเริ่ม  มีวสิัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม 
                    ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีมาก 

3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอห้องเรียน ห้องสนับสนุนการ 
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ ในสภาพใช้การได้ดี  
      ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

3.2 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสม 
      ต่อการจัดการศึกษา 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

ระดับดีมาก 

4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 5   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับดีมาก 

5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน   
      และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
      ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                   

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา 
       นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ระดับดีมาก 

6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยน 
      เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย 
     ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีมาก 

7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพ 
      ตามมาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 8    สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูป 
                    การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพ 
                    การศึกษาให้สูงขึ้น 

ระดับดีมาก 

8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ 
        การจัดการศึกษา 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ  
      รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 9   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 

9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
      ที่ตนนับถือ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

9.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก ไม่ลักขโมย 
      หรือน าทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

ร้อยละ ๘๕  ขึน้ไป 

9.3 มีความกตัญญูกตเวที ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

9.4 มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

9.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม 
      และความเป็นไทย 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

9.7 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
      อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 10   ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
สู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับดีมาก 

10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมือง 
        อาเซียน 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

10.4 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน 
        และทักษะอาชีพ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 11  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                   ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีมาก 

11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วย ความพากเพียรพยายาม  
        ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระท่ังงานส าเร็จ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

11.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  
                   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                   พอเพียง 

ระดับดีมาก 

13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และ 
                   มีสุนทรียภาพ 

ระดับดีมาก 

14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม 
        เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

14.2 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
        โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ 
        ที่ด ี

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

14.4 ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ 
        วรรณศิลป์ 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

14.5 ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

 

 

 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ

จุดเน้น 
ระดับดีมาก 

15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ    
        วัตถุประสงค์ปรากฏ เป็นลักษณะเด่นของผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕  ขึ้นไป 

 

 

 

 
 
 

 


