
 

บทที่ ๒ กําหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มระดับขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

…����มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                 เกณฑ์การคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๘๐% 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ ๘๐% 

๑.๒  มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐% 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ       

๘๐% 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๘๐% 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ๘๐% 

๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้ารว่มกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 

๘๐% 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๘๐% 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘๐% 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๘๐% 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๘๐% 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  

            และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๘๐% 



 
๗ รายงานการศกึษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                 เกณฑ์การคาดหวัง 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ

ต่างๆ รอบตัว         

๘๐% 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๘๐% 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  ๘๐% 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน ๘๐% 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   

 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล      

๘๐% 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

๘๐% 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๘๐% 

๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๘๐% 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๘๐% 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร ๖๐% 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน  

(๑) สาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่าเฉลี่ยทุกระดับช้ัน   

(๒) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยทุกระดับชั้น           

(๓) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยทุกระดับชั้น      

(๔) สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  ค่าเฉลี่ยทุกระดับช้ัน         

(๕) สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเฉล่ียทุกระดับชั้น       

(๖) สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ค่าเฉล่ียทุกระดับชั้น      

(๗) สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

(๘) สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

๖๕% 

๖๐% 

๖๕% 

๖๕% 

๗๕% 

๗๕% 

๗๕% 

๖๕% 



 
๘ รายงานการศกึษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                 เกณฑ์การคาดหวัง 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ๖๐% 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ๖๐% 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๖๐% 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 

 ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

๘๐% 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดาํเนนิการจนสาํเร็จ ๘๐% 

๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๘๐% 

๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๘๐% 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ๘๐% 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                  เกณฑ์การคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

        ประสิทธิผล 

๘๐% 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๘๐% 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน          

๘๐% 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรยีนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปัญญา    

 

๘๐% 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาํบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๘๐% 



 
๙ รายงานการศกึษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                 เกณฑ์การคาดหวัง 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

๘๐% 

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๘๐% 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน

การปรับการสอน 

๘๐% 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ๘๐% 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาทีไ่ด้รับมอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ ๘๐% 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด 

         ประสิทธิผล 

๘๐% 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาํ และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๘๐% 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                

๘๐% 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการ 

๘๐% 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ ๘๐% 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ๘๐% 

๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 

๘๐% 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๘๐% 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบกําหนด ๘๐% 



 
๑๐ รายงานการศกึษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                 เกณฑ์การคาดหวัง 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

๘๐% 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๘๐% 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๘๐% 

 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๘๐% 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 

๘๐% 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๘๐% 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๘๐% 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่างสมํ่าเสมอ 

๘๐% 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๘๐% 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท ี

            ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                     

๘๐% 

๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย

ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้

สําหรับผู้เรียน  

๘๐% 



 
๑๑ รายงานการศกึษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                 เกณฑ์การคาดหวัง 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๘๐% 

๑๑.๓  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๘๐% 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

๘๐% 

๑๒.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๘๐% 

๑๒.๒  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

๘๐% 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

๘๐% 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๘๐% 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๘๐% 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๘๐% 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                             เกณฑ์การคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 

            สังคมแห่งการเรียนรู้  

๘๐% 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเก่ียวข้อง               

                     

๘๐% 



 
๑๒ รายงานการศกึษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                 เกณฑ์การคาดหวัง 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา

กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๘๐% 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                                 เกณฑ์การคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา   

  และจดุเน้นที่กําหนดขึ้น 

๘๐% 

๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๘๐% 

๑๔.๒ 

 

ผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา และ

จุดเน้นของสถานศึกษา 

๘๐% 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                                                            เกณฑ์การคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
           การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
           คุณภาพสูงขึ้น   

๘๐% 

๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๘๐% 

๑๕.๒   

๑๕.๓ 
ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีข้ึนกว่าท่ีผ่านมา 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐%

๘๐% 

   


