
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบทา้ยประกาศโรงเรียนกุลโน 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  
มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ระดบัดีมาก 
1.1 มีสุขนิสยัในการดุแลสุขภาพและออกก าลงักาย  สม ่าเสมอ  ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.2 มีน ้ าหนกั  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.3 
ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง  โรค  ภยั  อุบติัเหตุ   และปัญหาทางเพศ  

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.6 
สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการ  ตาม
จินตนาการ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ระดบัดีมาก 
2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.4 
ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
สงัคม 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักเรียนรู้  และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง       

ระดบัดีมาก 

3.1 
มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  และส่ือ
ต่าง ๆ รอบตวั  

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู  เขียน  และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.3 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา  

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  
มาตรฐานท่ี 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

ระดบัดี 

4.1 
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน  ฟัง  และดู  และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.2 น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง   ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.4 มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.5 มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสงัคม   ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร   ระดบัดี 
5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์  ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ 75 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์  ร้อยละ 50 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดบัดีมาก 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.2 ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.3 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ระดบัดีเยีย่ม 

7.1 
ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.2 
ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผน การจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.3 
ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ
พฒันาการทางสติปัญญา   

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.4 
ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้   

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.5 
ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย   

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 
 



มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดบัดีเยีย่ม 

7.6 
ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค   

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.7 
ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนเองรับผิดชอบ  และใช้
ผลในการปรับการสอน   

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ   ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

ระดบัดีมาก 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน ระดบัดีมาก 

8.2 
ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ
ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

ระดบัดีมาก 

8.3 
ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการ 

ระดบัดีมาก 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดบัดีมาก 

8.5 นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ระดบัดีมาก 

8.6 
ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา 

ระดบัดีมาก 

มาตรฐานท่ี  9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาท  
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดบัดีมาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ระดบัดีมาก 

9.2 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดบัดีมาก 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ระดบัดีมาก 

มาตรฐานท่ี  10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

ระดบัดีมาก 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ระดบัดีมาก 

10.2 
จดัรายวชิาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถ
และความสนใจ 

ระดบัดีมาก 

10.3 
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ  
ความถนดั  และความสนใจของผูเ้รียน 

ระดบัดีมาก 

10.4 
สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง 

ระดบัดีมาก 



 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี  10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

ระดบัดีมาก 

10.5 
นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยา่งสม ่าเสมอ 

ระดบัดีมาก 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน ระดบัดีมาก 

มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาศกัยภาพ 

ระดบัดีมาก 

11.1 
หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก  พอเพียง  อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

ระดบัดีมาก 

11.2 จดัโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน ระดบัดีมาก 

11.3 
จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนรู้ดว้ยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดบัดีมาก 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ระดบัดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัดีมาก 

12.2 
จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา
คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัดีมาก 

12.3 
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

ระดบัดีมาก 

12.4 
ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดบัดีมาก 

12.5 
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัดีมาก 

12.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัดีมาก 

มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ระดบัดีมาก 

13.1 
มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ระดบัดีมาก 

13.2 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัดีมาก 



 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี  14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้
ท่ีก าหนดข้ึน 

ระดบัดีมาก 

14.1 
จดัโครงการโรงเรียนวถิพีุทธท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์  
ปรัชญา  และจุดเนน้ของสถานศึกษา  

ระดบัดีมาก 

14.2 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  วสิยัทศัน ์ ปรัชญา  และ
จุดเนน้ของสถานศึกษา  

ระดบัดีมาก 

14.3 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา   ระดบัดีมาก 

มาตรฐานท่ี  15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน้  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

ระดบัดีมาก 

15.1 
จดัโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดบัดีมาก 

15.2 ผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมาย   ระดบัดีมาก 

15.3  
ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาสามารถรักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลศิ
สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

ระดบัดีมาก 

 
 
 


