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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพท่ีแท้จริงท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน 
ต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนพิชัย จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับด าเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ท้ังนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

โรงเรียนพิชัยขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน ท่ีมีส่วน
ร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวงัว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใช้มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพิชัย 
พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ 
“ความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”พันธกิจ 
  
 
อัตลักษณ์โรงเรียนพิชัย 

“ลูกหลานผู้กล้า พระยาพิชัยดาบหัก ” 
 
เอกลักษณ์โรงเรียนพิชัย 

“ลูกพิชัย กล้าหาญ เสียสละ กตัญญู ” 
 
ค่านิยมโรงเรียน 

ยึดหลักธรรมาภิบาล  ให้บริการสาธารณชน มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 
พันธกิจโรงเรียนพิชัย 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานระดับสากล 
2. ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ    
3. เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม วิถีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
5. ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
6. ส่งเสริมภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

ภาคเอกชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สถานศึกษามีระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
5. บุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลมีภาคร่วมพัฒนาของทุกภาคในสังคมในการบราหรและ

จัดการศึกษา 

 
 
 
 
 



 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
๓. จัดการศึกษาโดยยึดหลักความรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้

ส่ือเทคโนโลย ี
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ

จัดการศึกษา 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื้อสัตย์ สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

นโยบายโรงเรียน 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน  
๒. ส่ง เสริมการน า เทคโน โลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒ นาส่ือการเรียนการสอน  

ให้มีความทันสมัย 
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการอ่าน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๖. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นผู้ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ตามแนววิถีพุทธและน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๗. ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน 
๘. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
๙. ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อติดตามแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ 
๑๐. บริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับโรงเรียน 



 

ภาพความส าเร็จ ( Success) 
ผู้เรียน : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคนเก่ง 

สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการอ่านและการค้นคว้า มีทักษะการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ตามแนววิถีพุทธ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบ
สานวัฒนธรรมไทย ภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่  มีศักยภาพและความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร เพื่อสร้างความรู้และน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

ครู  :  ครูมีการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ส่ือนวัตกรรม มี
การวัดและประเมินผลและน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ผู้บริหาร  : ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
งานเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียน  : เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้ปกครองและชุมชน  :  ศรัทธา เช่ือมั่นในคุณภาพให้การยอมรับและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ี 
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน 
อนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อ 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้ 
กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและ 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ 
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 

ท้ังนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

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

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา  

 โรงเรียนพิชัยจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนพิชัยจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
    
 

 (นายธารา  น่วมศิริ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
 
 
                                                         (นายสุเทพ  ไตต่อผล) 
                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพิชัย 
 
 
 
 
 
 

 



 

น้ าหนักคะแนนของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษา ของ โรงเรียนพิชัย 

 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก (คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

๕ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒ มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการ ๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒   เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ๑ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา    
                 ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ 
๓.๑   มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่องเรียนรู้ และส่ือ

ต่างๆรอบตัว 
๒ 

๓.๒   มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓   เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
                 แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  

๕ 
๔.๑   สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 
๒ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   ๑ 
๔.๓   ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

๕ 
๕.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์  ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก (คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)  ๓๐ 
มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
                  ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ 
๖.๑   วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ อาชีพท่ีตนสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาทางสติปัญญา 

๒ 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน          

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ                      ๑ 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน    ๑ 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ๒ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
๒ 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก (คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  (ต่อ)  ๓๐ 
มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
                  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ๒ 
๙.๒   คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑ 

๙.๓   ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   ๒ 
มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
                   ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ 

๑๐.๑   หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 
๑๐.๒   จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและ
ความถนัด และความสนใจ ของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 
มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                   พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 
                   ในกฎกระทรวง   

๕ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๐.๕ 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก (คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 
มาตรฐานท่ี ๑๒  (ต่อ)  
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
                    แห่งการเรียนรู้ 

๑๐ 
๑๓.๑   มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕ 

๑๓.๒   ท ามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๕ 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
                    จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

๕ 
๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๓ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 
                    พัฒนาและ ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๑๕.๑   จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๓ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------ 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษาโรงเรียนพิชัย จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
     (นายธารา  น่วมศิริ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิชัย 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ระดับดีเย่ียม 
๑.๑.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓.ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔.เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๕.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๖.สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ระดับดีเย่ียม 
๒.๑. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ ๙๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔. ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

ระดับดีเย่ียม 

๓.๑. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตัว 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒. มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๓. เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๔. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
                  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีเย่ียม 

๔.๑. สรุปความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๒. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๓. ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๔. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานท่ี  ๕  ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ดี 
๕.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๒. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๓. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๔. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
                   สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

ดีเย่ียม 

๖.๑. วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๒. ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๙๕ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๓. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๔. มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม 

๗.๑. ครูมีการก าหนดเป้ าหมายคุณภาพ ผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทั กษะ 
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ ๙๕ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๕ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๓. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๙๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๕. ครูการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๖. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเย่ียม 

๘.๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเย่ียม 

๘.๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีเย่ียม 

๘.๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 

ระดับดีมาก 

๘.๔. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

ระดับดีเย่ียม 

๘.๕. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 
๘.๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา 
ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
                     ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๙.๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ระดับดีมาก 
๙.๒. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ระดับดีมาก 

๙.๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีมาก 
มาตรฐานท่ี  ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม 
                      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีมาก 

๑๐.๑. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีมาก 
๑๐.๒. จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด

ความสามารถและความสนใจ 
ระดับดีมาก 

๑๐.๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีเย่ียม 

๑๐.๔. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีมาก 

๑๐.๕. นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดี 

๑๐.๖. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

ระดับดีเย่ียม 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานท่ี  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
                      ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเย่ียม 

๑๑.๑.   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ระดับดีเย่ียม 

๑๑.๒.  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

ระดับดีเย่ียม 

๑๑.๓.  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                    ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเย่ียม 

๑๒.๑.   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 
๑๒.๒.   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

๑๒.๓.   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

๑๒.๔.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

๑๒.๕.   น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเย่ียม 

๑๒.๖.  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเย่ียม 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                     เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

ระดับดีเย่ียม 

๑๓.๑.   มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเย่ียม 

๑๓.๒.   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับดีเย่ียม 

 
 
 
 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ 
                    ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น  

ระดับดีเย่ียม 

๑๔.๑.  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

๑๔.๒.  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
                    การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                    คุณภาพสูงขึ้น 

ระดับดีเย่ียม 

๑๕.๑. จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  
         ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

ระดับดีเย่ียม 

๑๕.๒. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา ระดับดีเย่ียม 
 
หมายเหตุ 
 การให้คะแนนตัวบ่งช้ีและสรุปผลรายมาตรฐานให้ยึดตามหนังสือแนวทางประเมินคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (เล่มท่ี 1) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าส่ังโรงเรียนพิชัย 
ท่ี      / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพิชัย จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ 
และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ดังนี้ 

๑) นายสุเทพ    ไตต่อผล ประธานกรรมการ 
๒) นายธารา    น่วมศิริ รองประธานกรรมการ 
๓) นางชวนชอบ    จิสัณทนนท์   กรรมการ 
๔) นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม  กรรมการ 
๕) นายสิทธิพร   เจียมจันทร์คุปต์ กรรมการ 
๖) นางวัฒนา    ไตต่อผล กรรมการ 
๗) นายบุญเพ็ชร์   ค าแก้ว กรรมการ 
๘) นางวัชร ี  วรินทรีย ์ กรรมการ 
๙) นางนิตยา    ไทยผดุง กรรมการและเลขานุการ 
๑๐) นายจตุรงค์  บุญเสือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑) นางสาวกานดา  สุขแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
            

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                                 
                                                     

ส่ัง  ณ วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
       
      (นายธารา  น่วมศิริ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 



 

 


