
 

 

 

ประกาศโรงเรียนปทุมวไิล 

เร่ือง  การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  

              โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ   หลกัเกณฑ ์  และวธีิการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ท่ีปรับปรุงใหม่  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง   ท่ี

กาํหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชใ้น  การประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา   

            โรงเรียน ปทุมวไิล  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากร  

ทุกคนในโรงเรียน  นกัเรียน  ผูป้กครอง  และประชาชนในชุมชน ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพื่อให้

ระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนปทุมวไิล จึงประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  

ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๙  ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  

   

                                           (นายวรีพงษ ์    คลอ้ยดี) 

                                                   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนปทุมวไิล 

 



มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
แนบทายประกาศโรงเรียนปทุมวิไล  เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบงชี้ รวม 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  ๓๐ 

มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ ๐.๕ 

๕ 

๑.๒ มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน ๐.๕ 

๑.๓ ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

๑ 

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ๑ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอื่น ๑ 

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

๕ 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ๒ 

๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ๑ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ๑ 

๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม ๑ 

มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง 

                  อยางตอเนื่อง  

๕ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู 

และส่ือตางๆรอบตัว 

๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรู

เพิ่มเติม 

๑ 

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน ๑ 

๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน ๑ 

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ 

                  แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  

๕ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง 

๒ 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ ๑ 
 



-๒- 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบงชี้ รวม 

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

๕ 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียอยูในระดับดีขึ้นไป ๑ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดับผานเกณฑ ๑ 

๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนอยูในระดับผานเกณฑ ๒ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นกวาเดิม ๑ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

                  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  

๕ 
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ๒ 

๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได ๑ 

๖.๔ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  ๕๐ 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรูทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทางสติปญญา 

๒ 

๗.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา

ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนร ู 

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

และใชผลในการปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา 

๑ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 

๑ 

 



-๓- 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบงชี้ รวม 

มาตรฐานท่ี ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน ๑ 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

๒ 

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด

ไวในแผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย

อํานาจ 

๒ 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑ 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒ 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

                   อยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด ๒ 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนิน 

งานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

๑ 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

                    ผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ๒ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 

๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ 

ความสามารถความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยางสม่ําเสมอ 

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน 

ทุกคน 

๒ 

 

 



-๔- 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบงชี้ รวม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน 

                    พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง

อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น 

และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ผูเรียน 

๓ 

๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

๓ 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน 

                     กฎกระทรวง 

๕ 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๐.๕ 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

๐.๕ 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ๑๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง 

                    การเรียนรู  

 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก

แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ 

๕ 

๑๐ 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

๕ 

 

 

 

 

 



-๕- 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบงชี้ รวม 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  ๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา และจุดเนน 

                     ท่ีกําหนดข้ึน 

 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน 

ปรัชญา และ จุดเนนของสถานศึกษา 

๓ 

๕ 
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 

และจุดเนนของสถานศึกษา 

๒ 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  ๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

                     และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา 

๓ 

๕ 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวาท่ีผานมา ๒ 
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