
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 
 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวบงชี้ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ 
1.2 มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง  
     โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 
1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
ตัวบงชี้ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
ตัวบงชี้ 
          3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ  

      รอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

 
มาตรฐานท่ี  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยาง 
                   มีสติ สมเหตุผล 
ตัวบงชี้ 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 
 



มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียน มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดี 
                 ตออาชีพสุจริต 
ตัวบงชี้ 

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ในผลงานของตนเอง 
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได 
6.4 มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองสนใจ 

 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบงชี้ 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ 
     คุณลักษณะที่พึงประสงค 
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา 
     ศักยภาพของผูเรียน 
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง 
     สติปญญา 
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณา 
     การในการจัดการเรียนรู 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวย 
     ความเสมอภาค 
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับ 
     การสอน 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบงชี้ 
  8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 

8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเปน 
     ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 
8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 
8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม 
     เวลา 
 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางม ี
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบงชี้ 
  9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให  
      บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ       

         ผูเรียนอยางรอบดาน 
ตัวบงชี้ 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ 
       สนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการความสามารถ ความถนัด และ 
       ความสนใจของผูเรียน 
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบงชี้ 

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก  
       พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และ 
       หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 



มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบงชี้ 
  12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม 
       มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
       สถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
       ตอเน่ือง 
12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริมสนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 
  13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง 
                 ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
                 รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  
       ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 
ตัวบงชี้ 
  14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสยัทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
                 สถานศึกษา 

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
       สถานศึกษา 
 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและสงเสริม 
                   สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบงชี้ 
  15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 


