
 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(๑๑  มาตรฐาน  ๕๑  ตัวบ่งชี)้ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 
 

 

   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        (๔ มาตรฐาน  ๑๖ ตัวบ่งชี)้   (น้ าหนัก  ๒๐ คะแนน)                                                                   
 

 มาตรฐานที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย    (๕  คะแนน)                                                                                                           
   เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๑.๑   ผู้เรียนร้อยละ  ๙๘.๐๐ มีน้้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  (๑ คะแนน)                                                  
   ๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐.๐๐ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย   (๑.๕ คะแนน) 
   ๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕.๐๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน   (๑.๕ คะแนน) 
   ๑.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐.๐๐ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  (๑ คะแนน) 

 
  มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ    (๕  คะแนน)                                                    
   เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๒.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๒.๐๐ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  (๑ คะแนน) 
   ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐.๐๐ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  (๑ คะแนน) 
   ๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๑.๐๐ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย      (๑ คะแนน)                                               
   ๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕.๐๐ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ   (๒ คะแนน) 

    
  มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม    (๕  คะแนน)                                                   
   เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๓.๑   ผู้เรียนร้อยละ  ๘๓.๐๐ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  (๒ คะแนน) 
   ๓.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๔.๐๐ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  (๑ คะแนน) 
   ๓.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕.๐๐ เล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  (๑ คะแนน)  
   ๓.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๑.๐๐ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  (๑ คะแนน)  
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มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  (๕  คะแนน)                                                                              
เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๔.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๘.๐๐ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  (๑ คะแนน) 
   ๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๗ .๐๐ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้                                  

(๑ คะแนน) 
   ๔.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๖.๐๐ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  (๑ คะแนน) 
   ๔.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๗.๐๐ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    (๑ คะแนน) 
   ๔.๕  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐.๐๐ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์   (๑ คะแนน) 

 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา          ( ๔ มาตรฐาน  ๒๘ ตัวบ่งชี)้    (น้ าหนัก  ๖๕  คะแนน)                                                               
   

มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล                                   
   (๒๐  คะแนน)                                                                                                       
 ข้อก าหนดส าหรับครูผู้สอน     
 เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๕.๑  ครูร้อยละ   ๑๐๐.๐๐   เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  

                   และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์    (๒ คะแนน) 
  ๕.๒  ครูร้อยละ   ๗๗.๐๐    จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                    และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ  

     ความแตกต่างระหว่างบุคคล   (๒ คะแนน) 
   ๕.๓  ครูร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก     (๒ คะแนน)  
   ๕.๔  ครูร้อยละ  ๔๕.๐๐    ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   (๒ คะแนน) 
   ๕.๕  ครูร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   ใช้เคร่ืองมือการวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
                     และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  (๒ คะแนน) 
   ๕.๖   ครูร้อยละ  ๖๒.๐๐    วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ  

     การจัดประสบการณ์  (๒ คะแนน) 
   ๕.๗  ครูร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   (๒ คะแนน) 
   ๕.๘  ครูร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง  (๒ คะแนน) 
   ๕.๙  ครูร้อยละ  ๘๙.๐๐     มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย   (๒ คะแนน) 
   ๕.๑๐ ครูร้อยละ ๗๗.๐๐    จัดท้าสารนิทัศน์ และน้ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก   (๒ คะแนน) 
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มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล                         
   (๒๐  คะแนน) 
    เป้าหมาย   ระดับคุณภาพ ๕ 
  ๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  (๓ คะแนน) 
  ๖.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  (๓ คะแนน)  
  ๖.๓  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย  
           เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ     (๓ คะแนน)                                                                              
  ๖.๔  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (๓ คะแนน)  
  ๖.๕  ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   (๓ คะแนน) 
  ๖.๖   ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย 
           เตม็ศักยภาพและเต็มเวลา   (๓ คะแนน) 
  ๖.๗  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   (๒ คะแนน)  

   
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา   (๒๐  คะแนน) 
    เป้าหมาย    ระดับคุณภาพ  ๕ 
  ๗.๑  สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน้าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ   (๔ คะแนน) 
  ๗.๒  สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย                                                     

(๔ คะแนน) 
  ๗.๓  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย                                        

(๔ คะแนน) 
  ๗.๔  สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น (๔ คะแนน)  
  ๗.๕  สถานศึกษาจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ  (๔ คะแนน) 

 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕  คะแนน) 
  เป้าหมาย    ระดับคุณภาพ  ๕ 
  ๘.๑   สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  (๑ คะแนน) 
  ๘.๒  สถานศึกษาจัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
            ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์พิจารณา  ๑๐ ข้อ  (๑ คะแนน) 
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  ๘.๓  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  (๑ คะแนน) 
  ๘.๔  สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
           ของสถานศึกษา   (๐.๕ คะแนน) 
  ๘.๕  สถานศึกษาน้าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            อย่างต่อเน่ือง  (๐.๕  คะแนน) 
  ๘.๖  สถานศึกษาจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   (๑ คะแนน) 
 
                     

    มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้         (๑ มาตรฐาน  ๒ ตัวบ่งชี้)                                      
         (น้ าหนัก  ๕  คะแนน)        
                                             
  มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                        

 (๕  คะแนน)       
    เป้าหมาย    ระดับคุณภาพ  ๕ 
  ๙.๑  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา   
         ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ   (๒.๕  คะแนน) 
  ๙.๒ สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
          และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕  ข้อ   (๒.๕  คะแนน) 

 
 
      

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา       (๑ มาตรฐาน  ๒ ตัวบ่งชี)้  (น้ าหนัก  ๕  คะแนน)       
 

มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย    (๕  คะแนน)       

  เป้าหมาย    ระดับคุณภาพ  ๕ 
  ๑๐.๑  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  
             และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ  (๓  คะแนน) 
  ๑๐.๒  สถานศึกษามีผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย    (๒  คะแนน) 
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 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม        ( ๑ มาตรฐาน  ๒ ตัวบ่งชี)้  (น้ าหนัก  ๕  คะแนน)       
                                                                           
 

มาตรฐานที่ ๑๑  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
              เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน   (๕  คะแนน)        
  เป้าหมาย    ระดับคุณภาพ  ๕ 
  ๑๑.๑  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
  ตามเกณฑ์พิจารณา  ๗ ข้อ    (๓  คะแนน) 
  ๑๑.๒  สถานศึกษามีผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   (๒  คะแนน) 

    
 
 
 
 
 
 

…….……………………………….  
 
 

     ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 



 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(๑๕  มาตรฐาน  ๖๕  ตัวบ่งชี)้ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

 
 
 

   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       (๖ มาตรฐาน  ๒๖ ตัวบ่งชี)้   (น้ าหนัก  ๓๐ คะแนน)                                                                                                                                         
 

 มาตรฐานท่ี ๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ    (๕  คะแนน)                                                                                  
   เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๑.๑   ผู้เรียนร้อยละ  ๙๖.๐๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่่าเสมอ  (๐.๕ คะแนน) 
   ๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๘.๐๐ มีน้่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน                                    

(๐.๕ คะแนน) 
   ๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๖.๐๐ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ   
                ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ   (๑ คะแนน)  
   ๑.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๒.๐๐ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  (๑ คะแนน)  
   ๑.๕  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๘.๐๐ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   (๑ คะแนน)  
   ๑.๖   ผู้เรียนร้อยละ  ๙๔.๐๐ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/  
               นันทนาการ ตามจินตนาการ    (๑ คะแนน)  
  
   มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์     (๕  คะแนน)                                                                                  
   เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๒.๑   ผู้เรียนร้อยละ   ๘๙.๐๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร   (๒ คะแนน) 
   ๒.๒  ผู้เรียนร้อยละ   ๘๒.๐๐ เอ้ืออาทรผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   (๑ คะแนน)  
   ๒.๓  ผู้เรียนร้อยละ   ๗๖.๐๐ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง     (๑  คะแนน)                                                          
   ๒.๔  ผู้เรียนร้อยละ   ๘๔.๐๐ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (๑ คะแนน)  
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   มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้                             

   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง       (๕  คะแนน)                                                                                                                                                      
   เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๓.๑   ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐.๐๐ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
     และสื่อต่างๆ รอบตัว    (๒ คะแนน) 
   ๓.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕.๐๐ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค่าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม   

(๑ คะแนน)  
   ๓.๓   ผู้เรียนร้อยละ  ๘๖.๐๐ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน          

(๑ คะแนน) 
   ๓.๔  ผู้เรียนร้อยละ   ๘๙.๐๐ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน    (๑ คะแนน) 

 
 
 มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์                              

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล    (๕  คะแนน)                                                                                  
  เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
   ๔.๑  ผู้เรียนร้อยละ   ๗๔.๐๐ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน  
                ตามความคิดของตนเอง    (๒ คะแนน) 
   ๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ   ๗๔.๐๐ น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง    (๑ คะแนน) 
   ๔.๓  ผู้เรียนร้อยละ   ๗๗.๐๐ ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ                            
     (๑ คะแนน)  
   ๔.๔  ผู้เรียนร้อยละ   ๙๐.๐๐ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ    (๑ คะแนน) 
 
 
   มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร     (๕  คะแนน)                                                                                                                           
   เป้าหมาย  
   ๕.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป                                

(๑ คะแนน) 
   ๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐.๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป     (๑ คะแนน)            
   ๕.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๘.๐๐ มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีขึ้นไป    (๒ คะแนน) 
   ๕.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕.๐๐ มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์    (๑ คะแนน) 
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 มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วม                               
               กับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต       (๕  คะแนน)                                                                                                                                
   เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
  ๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕.๐๐ วางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ    (๒ คะแนน)  
  ๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐.๐๐ ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง                          

(๑ คะแนน) 
  ๖.๓ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐.๐๐ ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้      (๑ คะแนน)                                                                                   
  ๖.๔ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐.๐๐ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ                             

(๑ คะแนน) 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา         (๖ มาตรฐาน  ๓๓ ตัวบ่งชี)้    (น้ าหนัก  ๕๐ คะแนน)                                                                                                                             
   

มาตรฐานท่ี ๗   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   (๑๐  คะแนน)                                                                                  
เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีมาก (๔) ขึ้นไป 
  ๗.๑  ครูร้อยละ   ๘๐.๐๐  มีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ            
               สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   (๑ คะแนน) 
  ๗.๒ ครูร้อยละ   ๗๕.๐๐ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน                        
               การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน    (๑ คะแนน) 
  ๗.๓  ครูร้อยละ   ๗๐.๐๐  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
               และพัฒนาการทางสตปิัญญา   (๒ คะแนน) 
  ๗.๔  ครูร้อยละ   ๕๗.๐๐ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญา  
               ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้    (๑ คะแนน) 
  ๗.๕  ครูร้อยละ   ๗๐.๐๐  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
               ด้วยวิธีการที่หลากหลาย    (๑ คะแนน) 
  ๗.๖  ครูร้อยละ   ๘๖.๐๐  ให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน  
               และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค     (๑ คะแนน) 
  ๗.๗  ครูร้อยละ   ๕๑.๐๐  มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  
              และใช้ผลในการปรับการสอน   (๑ คะแนน) 
  ๗.๘  ครูร้อยละ   ๘๔.๐๐ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา                         

(๑ คะแนน) 
  ๗.๙   ครูร้อยละ  ๘๐.๐๐  จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
     (๑ คะแนน) 
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มาตรฐานท่ี ๘   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  (๑๐  คะแนน)                                                                                  
  เป้าหมาย   ระดับคุณภาพ ๔ 
  ๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน   (๑ คะแนน)  
  ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
          หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ    (๒ คะแนน) 
  ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  (๒ คะแนน)             
  ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ   (๒ คะแนน) 
  ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา    (๑ คะแนน) 
  ๘.๖  ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
           เตม็ศักยภาพและเต็มเวลา   (๒ คะแนน) 

   
  มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน                          

                          ตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล  (๕  คะแนน)                                                                                  
  เป้าหมาย    ระดับคุณภาพ  ๕ 
  ๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก่าหนด   (๒ คะแนน) 
  ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด่าเนินงาน    
        ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย      (๑ คะแนน)                                                              
  ๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา    (๒ คะแนน) 

 
 มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้                                             

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   (๑๐  คะแนน)                                                                                  
  เป้าหมาย   ระดับคุณภาพ  ๕ 
  ๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ตามเกณฑ์พิจารณา ๕ ข้อ    (๒ คะแนน)                     
  ๑๐.๒ สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด    ความสามารถ  

และความสนใจ ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ    (๒ คะแนน) 
  ๑๐.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  

และความสนใจของผู้เรียน   ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ      (๑ คะแนน)                                    
 ๑๐.๔ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้  

ได้ด้วยตนเอง   ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ    (๑ คะแนน) 
  ๑๐.๕ สถานศึกษานิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน  

อย่างสม่่าเสมอ ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ    (๒ คะแนน) 
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  ๑๐.๖  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
ตามเกณฑ์พิจารณา  ๘ ข้อ    (๒ คะแนน) 

 
 มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริม                         

   ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ    (๑๐  คะแนน)                                                                                  
  เป้าหมาย   ระดับคุณภาพ ๕ 
  ๑๑.๑  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย                            
             มีสิ่งอ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน        
              และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน       (๔ คะแนน)                                                                          
  ๑๑.๒ สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน    (๓ คะแนน) 
  ๑๑.๓  สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้      

ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     (๓ คะแนน)            

                                 
 มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                                

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง    (๕  คะแนน)                                                                                  
  เป้าหมาย   ระดับคุณภาพ ๕ 
  ๑๒.๑  สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     (๑ คะแนน)                         
  ๑๒.๒ สถานศึกษาจัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง                                   

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์พิจารณา  ๑๐ ข้อ   (๑ คะแนน) 
  ๑๒.๓  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา  

คุณภาพสถานศึกษา      (๑ คะแนน)                              
  ๑๒.๔  สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษา     (๐.๕ คะแนน)                            
  ๑๒.๕  สถานศึกษาน่าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ                              
              การศึกษาอย่างต่อเน่ือง     (๐.๕ คะแนน)                                                                                
   ๑๒.๖ สถานศึกษาจัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   (๑ คะแนน)     

  
 

     มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้    (๑ มาตรฐาน  ๒ ตัวบ่งชี)้  (น้ าหนัก  ๑๐ คะแนน)                                                                                                
                                             

   มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา                          

      เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้       (๑๐  คะแนน)                                                                               
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   เป้าหมาย   ระดับคุณภาพ  ๕ 
   ๑๓.๑  สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์                       

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้                         
ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง  ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ   (๕ คะแนน)                                                                                                                                      

   ๑๓.๒ สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง                           
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ    (๕ คะแนน)                                           

 
    

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      (๑ มาตรฐาน  ๒ ตัวบ่งชี)้   (น้ าหนัก  ๕  คะแนน)                                                                    

 

  มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา                        

 และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น   (๕  คะแนน)                                                                                  
  เป้าหมาย   ระดับคุณภาพ  ๕ 
  ๑๔.๑  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา   ตามเกณฑ์พิจารณา  ๕ ข้อ    (๓ คะแนน)   
  ๑๔.๒ สถานศึกษามีผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา   (๒ คะแนน) 

 
 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม         (๑ มาตรฐาน  ๒ ตัวบ่งชี)้    (น้ าหนัก  ๕  คะแนน)                                                                    
                                                                               

 มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา              

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  (๕  คะแนน)                                                                                  
 เป้าหมาย    ระดับคุณภาพ  ๕ 
 ๑๕.๑  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง  

การปฏิรูปการศึกษา   ตามเกณฑ์พิจารณา  ๗ ข้อ    (๓ คะแนน)      
๑๕.๒  สถานศึกษามีผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย    (๒ คะแนน)   
 

........................................................ 
 
 

          ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖         


