
การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 
 

มาตรฐานดานผูเรียน 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย 
สม่ําเสมอ 

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย 
สม่ําเสมอ  รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

1.2 มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 

ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน รอยละ 90  ในระดับดีข้ึนไป 

1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปญหาทางเพศ 

ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปญหาทางเพศ รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 

ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม รอยละ 94  ในระดับดีข้ึนไป 

1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น รอยละ 95  
ในระดับดีข้ึนไป 

1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ผูเรียนสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ รอยละ 93  
ในระดับดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานดานผูเรียน 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ี
พึงประสงค 

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 
94  ในระดับดีข้ึนไป 

2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ผูเรียนเอื้ออาทรผูอืน่และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง รอยละ 
95  ในระดับดีข้ึนไป 

2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

 



มาตรฐานดานผูเรียน 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองรักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว 

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว รอยละ 
95  ในระดับดีข้ึนไป 

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 

ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม รอยละ 95  ในระดับดีข้ึน
ไป 

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรูระหวางกัน 

ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลีย่นความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน    
รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานดานผูเรียน 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง
เปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ 
สมเหตุผล 

 
ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องทีอ่าน ฟง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง รอยละ 96 
ในระดับดีข้ึนไป 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

ผูเรียน นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง  รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

ผูเรียน กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

ผูเรียน มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ  รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานดานผูเรียน 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียน มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร 

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ รอยละ 65  ในระดับดีข้ึนไป 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑ 

ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ รอยละ 90  ในระดับดีข้ึนไป 

5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามเกณฑ 

ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ รอยละ 90  ในระดับดีข้ึนไป 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ ผูเรียนผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ รอยละ 
80  ในระดับดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานดานผูเรียน 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริต 

 
ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ      
รอยละ 93  ในระดับดีข้ึนไป 

6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ใน
ผลงานของตนเอง 

ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง รอยละ 93 ในระดับดีข้ึนไป 

6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได ผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 
6.4 มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ  

ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ รอยละ 95 ในระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู 
ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรยีนทั้งดานความรู 
ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน       

ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน   รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง สติปญญา 

ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง สติปญญา รอยละ 95  
ในระดับดีข้ึนไป 

7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู       

ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบท
และภูมิปญญาของทองถ่ินมาบรูณาการในการจัดการ
เรียนรู   รอยละ 90  ในระดับดีข้ึนไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย รอยละ 90  ในระดับ
ดีข้ึนไป 

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรกึษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอ
ภาค 

ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน
ทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 
รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน 

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน รอยละ 93  
ในระดับดีข้ึนไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา รอยละ 90  ในระดับดีข้ึนไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ รอยละ 95  ในระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานดานการจัดการศกึษา 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนน
การพัฒนาผูเรียน 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนน
การพัฒนาผูเรียน ในระดับคุณภาพ 5 

8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการ
และการจัดการ 

ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผล
การประเมิน หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการ
และการจัดการ ในระดับคุณภาพ 5 

8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ในระดับ
คุณภาพ 5 

8.4 ผูบรหิารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับการกระจายอํานาจ 

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ
การกระจายอํานาจ ในระดับคุณภาพ 5 

8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา ในระดับคุณภาพ 5 

8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส 
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ในระดับ
คุณภาพ 5 

 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 
ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด 

คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด ในระดับคุณภาพ 5 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให  บรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให  บรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย ในระดับคุณภาพ 5 

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา  

ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ 5 

 
 
 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน 

 
ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

สถานศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถ่ิน ในระดับคุณภาพ 5 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความ สนใจ 

สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ สนใจ 
ในระดับคุณภาพ 5 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง
ความตองการความสามารถ ความถนัด และ        ความ
สนใจของผูเรียน        

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการความสามารถ ความถนัด และ 
ความสนใจของผูเรียน   ในระดับคุณภาพ 5    

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริง จนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรูไดดวยตนเอง ใน
ระดับคุณภาพ 5 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ใน
ระดับคุณภาพ 5 

10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน ในระดับ
คุณภาพ 5 

 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก  พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน 

สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก  พอเพียง 
อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูส่ําหรับผูเรียน ในระดับคุณภาพ 5 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเรียน 

สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน ในระดับคุณภาพ 5 

11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวน
รวม 

สถานศึกษาจัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม ในระดับคุณภาพ 5 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

12.1กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในระดับคุณภาพ 5 

12.2 จัดทําและดําเนินการตาดมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตาดมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 5 

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา         

สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   ใน
ระดับคุณภาพ 5       

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
5 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง ในระดับคุณภาพ 5 

12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในระดับคุณภาพ 5 

12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในระดับคุณภาพ 5 

 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริมสนับสนุน 
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ ในระดับ
คุณภาพ 5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ 

สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ ในระดับคุณภาพ 5 



มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 5 

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 5 

 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมายความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
ระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม) 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ 5 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ใน
ระดับคุณภาพ 5 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


