
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรีรียนวัดหนามแดดง (เขียวอุทิศ)  

เรื่อง กําหหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จแตต่ละมาตรฐานแและตัวบ่งชี ้

 
พ.ศ.2542
การศึกษา
และให้หน
ภายในเปน็

 อาศัย
2  และแก้ไขเพิม่
ทุกระดับและป

น่วยงานต้นสังกดั
นส่วนหนึ่งของก

ยอํานาจตามคว
มเติม(ฉบับท่ี2) 
ระเภทการศึกษ
ดและสถานศึกษ
กระบวนการจัด

ามในมาตรา 9(
พ.ศ.2545 มีกา
ษา  โดยให้กระท
ษาจัดให้มีระบบ
การศึกษาท่ีต้อง

(3)  มาตรา 31 
ารกําหนดมาตรฐ
ทรวงมีอํานาจห
บประกันคุณภาพ
งดําเนินการอย่า

 และมาตรา 48
ฐานการศึกษา  
น้าท่ีกําหนดนโย
พภายในสถานศึ
างต่อเนื่อง 

8  แห่งพระราชบ
  และจัดระบบก
ยบาย  แผนและ
ศึกษา  และให้ถื

บัญญัติการศึกษ
การประกันคุณภ
ะมาตรฐานการ
อว่าการประกัน

ษาแห่งชาติ  
ภาพ
ศึกษา  
นคุณภาพ

 
กระทรวงศึ
อย่างมีคุณ
ได้กําหนด

 เพ่ือใ
ศึกษาธิการประ
ณภาพ  เกิดประ
ค่าเป้าหมายคว

ให้การนํามาตรฐ
ะกาศใช้  มาตรฐ
สิทธิผลในการพ
วามสําเร็จแต่ละ

ฐานการศึกษาข
ฐานและตัวบ่งชี้
พัฒนาคุณภาพก
ะมาตรฐานและต

องสถานศึกษาที
้สะท้อนอัตลักษ
การจัดการศึกษ
ตัวบ่งชี้ประจําปี

ท่ีเกิดจากการวเิ
ษณ์และมาตรกา
าของสถานศึกษ

ปการศึกษา 255

เคราะห์มาตรฐา
ารส่งเสริมของสถ
ษา  โรงเรียนวัด
56  ไว้ดังนี้ 

านและตัวบ่งชี้ต
ถานศึกษาสู่การ
หนามแดง (เขีย

ามท่ี
รปฏิบัติ
ยวอุทิศ) จึง

 

ด้านท่ี 1 มมาตรฐานด้านคุคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานนที ่1 เด็กมีพัฒนนาการด้านร่างงกาย 

1.1  มีน้ําหหนัก  ส่วนสูงเป็ปน็ไปตามเกณฑ์ฑ์มาตรฐาน 

1.2 มีทักษษะการเคลื่อนไหหวตามวัย 

1.3 มีสุขนินสิัยในการดูแลสสุขภาพของตน  

ระดับปฐมวัย  

ตามมาตรฐฐานการศึกษาขของสถานศึกษา ประจําปีการศึึกษา 2556 

มาตรฐฐาน/ตัวบ่งชี้ 

--------------------------------

 

-------------- 

ร้อยละะ 

93 

90 

90 

90 

95 

ค่าเป้าหมาย 

รอ้อยละ 

ดีดีเย่ียม 

ดีดีเย่ียม 

ดีดีเย่ียม 

ดีดีเย่ียม 

ดีดีเย่ียม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 93 ดีเย่ียม 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 95 ดีเย่ียม 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 90 ดีเย่ียม 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 90 ดีเย่ียม 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 95 ดีเย่ียม 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 95 ดีเย่ียม 

3.2 มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 95 ดีเย่ียม 

3.3 เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 95 ดีเย่ียม 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา         90 ดีเย่ียม 

4.1  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ  และรักการเรียนรู้รับผิดชอบ เชื่อฟัง   

       คําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

90 ดีเย่ียม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 90 ดีเย่ียม 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 90 ดีเย่ียม 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 90 ดีเย่ียม 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 90 ดีเย่ียม 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 97 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

96.5 ดีเย่ียม 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการาจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

100 ดีเย่ียม 

5.2 ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

100 ดีเย่ียม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัย   เชิงบวก 100 ดีเย่ียม 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 90 ดีเย่ียม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

100 ดีเย่ียม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

95 ดีเย่ียม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 95 ดีเย่ียม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 100 ดีเย่ียม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 95 ดีเย่ียม 

5.10 ครูจัดท้าสารนิทัศน์และน้ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 90 ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

                 ประสิทธิผล 

99 ดีเย่ียม 

6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 100 ดีเย่ียม 

6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 100 ดีเย่ียม 

6.3  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ 100 ดีเย่ียม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 100 ดีเย่ียม 

6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

95 ดีเย่ียม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวัย 98 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา 93 ดีเย่ียม 

7.1   มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 ดีเย่ียม 

7.2   มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

92 ดีเย่ียม 

7.3   จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 90 ดีเย่ียม 

7.4   สร้างการมสี่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน 90 ดีเย่ียม 

7.5   จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก อย่างรอบด้านของบุคลากรให้มี 

        ประสิทธิภาพ 

94 ดีเย่ียม 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี        

                 กําหนดในกฎกระทรวง 

100 ดีเย่ียม 

8.1   กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

8.2   จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี        

                 กําหนดในกฎกระทรวง 

100 ดีเย่ียม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 100 ดีเย่ียม 

8.4   ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

8.5   นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

100 ดีเย่ียม 

8.6   จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 100 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม  

                 แห่งการเรียนรู้ 

90 ดีเย่ียม 

9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 90 ดีเย่ียม 

9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

90 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  

                    และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

100 ดีเย่ียม 

10.1  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

10.2  ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 100 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

100 ดีเย่ียม 

11.1  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 100 ดีเย่ียม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี        

                 กําหนดในกฎกระทรวง 

100 ดีเย่ียม 

11.2  ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 100 ดีเย่ียม 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 95 ดีเย่ียม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 95 ดีเย่ียม 

1.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 90 ดีเย่ียม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

97 ดีเย่ียม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 95 ดีเย่ียม 

1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   96 ดีเย่ียม 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬา
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

96 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ 96 ดีเย่ียม 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 100 ดีเย่ียม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 95 ดีเย่ียม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 95 ดีเย่ียม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    

                   รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
95 ดีเย่ียม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว      

95 ดีเย่ียม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 95 ดีเย่ียม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน   95 ดีเย่ียม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนํานําเสนอผลงาน 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  

                   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           
95 ดีเย่ียม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

95 ดีเย่ียม 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 95 ดีเย่ียม 

4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 95 ดีเย่ียม 

4.4 ความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 92 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 93 ดีเย่ียม 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์   90 ดีเย่ียม 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  95 ดีเย่ียม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 100 ดีเย่ียม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 85 ดีมาก 

 



 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ   

                  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
95 ดีเย่ียม 

6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 95 ดีเย่ียม 

6.2  ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 95 ดีเย่ียม 

6.3  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 95 ดีเย่ียม 

6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 95 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 98 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ   

                  เกิดประสิทธิผล 

98 ดีเย่ียม 

7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

100 ดีเย่ียม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน            

100 ดีเย่ียม 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       

95 ดีเย่ียม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

95 ดีเย่ียม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

100 ดีเย่ียม 

7.6 ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ 100 ดีเย่ียม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ   

                  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
95 ดีเย่ียม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 

95 ดีเย่ียม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

99 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 100 ดีเย่ียม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจดัการ                 

100 ดีเย่ียม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

100 ดีเย่ียม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ 100 ดีเย่ียม 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 98 ดีเย่ียม 

8.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

96 ดีเย่ียม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน   

                  ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

100 ดีเย่ียม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 100 ดีเย่ียม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม  ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงาน 100 ดีเย่ียม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ   

                  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
95 ดีเย่ียม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ  

                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

95 ดีเย่ียม 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 100 ดีเย่ียม 

10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

100 ดีเย่ียม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

100 ดีเย่ียม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

90 ดีเย่ียม 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสมํ่าเสมอ 

90 ดีเย่ียม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

90 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม   

                     ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

95 ดีเย่ียม 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และ
มีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน  

95 ดีเย่ียม 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 100 ดีเย่ียม 

11.3  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

90 ดีเย่ียม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ   

                  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ   

                   สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

100 ดีเย่ียม 

12.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

12.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

100 ดีเย่ียม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษา 

100 ดีเย่ียม 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

12.5  นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

100 ดีเย่ียม 

12.6  จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 100 ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 

                  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                         

90 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา  การเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

90 ดีเย่ียม 

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

90 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์    

                     ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกําหนดขึ้น 

100 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

14.2  ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

100 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกวา่ท่ีผา่นมา 100 ดีเย่ียม 

 

 

 



ท้ังนี้ การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงประกาศค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้ทราบท่ัวกัน 

 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี  20  พฤษภาคม  2556 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี    20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 

    

     

 

      ลงชื่อ.............................................                                  ลงชื่อ................................................ 

            (…………………………………….)                                ( นางเพียงเพ็ญสุรารักษ์ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 

 

 

 

 

 


