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ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวทิยา     ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

***************** 
มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ 
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมสุีขภาวะทีด่ีและมสุีนทรียภาพ ร้อยละ ๘๘ 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 

ปรัชญาของโรงเรียน 
คือ วิชาการเป็นเลิศ  
ประเสริฐคุณธรรม  
น าความเป็นไทย   
พลานามยัสมบูรณ ์

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงั
กาย สม ่าเสมอ 

ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑.๒ มีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๒ มีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบตัิเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบตัิเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑.๕ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น 

๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ / กีฬา /
นนัทนาการตามจินตนาการ 

๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ / กีฬา /นนัทนาการตาม
จินตนาการ 

ร้อยละ ๘๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ร้อยละ ๙๐  

๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 

วนัพระประจ า
โรงเรียน คือ วนัพุธ 
-ท าบุญตกับาตร 
-สวดมนต ์นัง่สมาธิ 
-ทานอาหาร 
มงัสวิรัติ 

๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวที
ต่อผูมี้พระคุณ 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 

ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๒.๔ ตระหนกัรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

๒.๔ ตระหนกัรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

 ๒.๕ไหวแ้บบผอ่งสุวรรณ ** ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

 ๒.๖ปฏิบตัิตนตามวิถีพุทธ ** ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
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แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ 
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด       
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตวั 

ใชว้ิธีการจดัการเรียน
การสอนแบบมอน
เทสซอริ 
เร่ิมระดบัประถม
ศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 
ชั้นประถม ๑ โดย
เล่ือนไหลปีละชั้น 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ
รอบตวั 

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ความหาความรู้
เพ่ิมเติม 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค  าถามเพื่อคน้ความหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

ร้อยละ ๘๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๓.๓ เรียนรู้รวมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

๓.๓ เรียนรู้รวมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

ร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

 ๓.๕ พูดภาษาไทยถูกอกัขรวิธี ** ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิม
เหตุผล 

ร้อยละ ๗๕ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง 
และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

มีโครงการศึกษาผล
การใชแ้บบฝึกความ 
สามารถในดา้นการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ของนกัเรียน
ชั้นป.๓ และป.๖ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

ร้อยละ ๗๓ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

ร้อยละ ๗๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตดัสินใจ
แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

ร้อยละ ๗๒ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

ร้อยละ ๘๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ 
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 

เกณฑผ์า่นตั้งแต่
ระดบั ๓   

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์ 

มีระดบัคุณภาพ  
ตั้งแต่ ๓  ร้อยละ ๗๐  
ยกเวน้กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ  
ร้อยละ ๕๐ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

 ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๗๐  
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

เกณฑผ์า่นระดบัดี 
 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๗๐ 
มีคุณภาพระดบัดี 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป
ตามเกณฑ ์

 ๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ คะแนนเฉล่ียสูงกวา่
ระดบัประเทศร้อยละ ๕ 
ทุกกลุ่มสาระ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคตทิีด่ีต่ออาชีพ
สุจริต 

ร้อยละ ๘๕ 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

กิจกรรม ”จากการ
เรียนรู้ สู่การกุศล”  
ท่ีเป็นเวทีใหผู้เ้รียนได้
วางแผน ท างาน
ร่วมกนั แสดงผลงาน
ท่ีมีคุณภาพ 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่
พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  

๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการศึกษา 
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ร้อยละ ๘๕ 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค  ์

โรงเรียนด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมครู  ดงัน้ี 
๑.โครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
-การออกแบบการ
เรียนรู้รายวิชา 
 
๒.โครงการพฒันาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-พฒันาการจดัการ
เรียนรู้แบบ Montessori 
 
-พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมครูและ
บุคลากร 
 
-ครูท าวิจยัในชั้นเรียน  
ปีละ ๑ เร่ือง 
 
-ขอ้ก าหนดของ
โรงเรียนครูตอ้งเป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อผูเ้รียน
และองคก์ร 
 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน
ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค  ์

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการใน
การจดัการเรียนรู้ 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
ผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา และ
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอ
ภาค 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจยัและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการ
สอน 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันา 
การจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิ 
ชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

ร้อยละ ๗๕ 
มีคุณภาพระดบัดี 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 

ร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 



ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ หนา้ ๕ 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ระดับดีมาก 
๘.๑ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า 
และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน  

ธรรมเนียมปฏิบตัิการ
ท างานของโรงเรียน คือ 
-ท างานเป็นทีม 
-ยดึหลกัระบบอาวุโส 
-ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนทุกดา้น 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบ
มีส่วนรวมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้ง
ดา้นวิชาการและการจดัการ 

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนรวมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการ
จดัการ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิการ 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบตัิการ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา  

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจดัการศึกษา  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
 

 ๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ
และ เกดิประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  

โรงเรียนปฏิบตัิตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐ แกไ้ขเพ่ิมเติม
(ฉบบัท่ี๒) ๒๕๕๔ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิ
หนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั
ติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม 
ดูแล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
 

ขอ้จ ากดัขอ้ ๙.๓ 
-ขาดองคค์วามรู้ดา้น
การศึกษา 
-ไม่มีเวลาใหก้บั
โรงเรียน 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาสถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

  



ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ หนา้ ๖ 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ระดับดีมาก 
๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  

โรงเรียนด าเนินการ
อยา่งสม ่าเสมอในดา้น 
-พฒันาหลกัสูตรและ
เอกสารประกอบ
หลกัสูตร 
-พฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
-ชุมนุม 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๐.๒ จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย
ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 

๑๐.๒ จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้
ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ
และความสนใจ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถความถนดั และความ
สนใจของผูเ้รียน 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถความ
ถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้
ดว้ยตนเอง 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

- นิเทศภายใน ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน 

-มีการดูแลนกัเรียน
อยา่งใกลชิ้ด 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ ระดับดีมาก 
๑๑.๑ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ อาคาร
เรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่น
สภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่ม
ร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

-พฒันาอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ อยูใ่น
สภาพใชก้ารไดดี้  

๑๑.๑ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ อาคารเรียน
มัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียน 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน  

-มีโครงการส่งเสริม
สุขภาพและสุขาภิบาล
ในโรงเรียน 

๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนรวม 

มีหอ้งสมุดท่ีให้ 
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศบริการ
ผูเ้รียน 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนรวม 
 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

  



ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ หนา้ ๗ 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ระดับดีมาก 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

สอดคลอ้งกบัปรัชญา 
อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ ์

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จดัท าแผนพฒันาฯท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและ
ใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ
เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศ 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 ๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

 
 

  



ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ หนา้ ๘ 

มาตรฐานการศึกษาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

มีโครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันา 
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีโครงการจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง 

มีคุณภาพระดบัดีมาก  

มาตรฐานที่ ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ ระดับดีมาก 
๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

วิสัยทศัน์ “จดัการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานสู่สากลบน
พ้ืนฐานความเป็นไทย” 
 

อตัลกัษณ์ “มารยาทงาม
ยามนอ้มไหว ้สืบสาน
ศาสนา รักษภ์าษา” 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทศัน์ ปรัชญา 
และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

มีโครงการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทศัน์ ปรัชญา และ
จุดเนน้ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และ
จุดเนน้ของสถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

 
  



ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ หนา้ ๙ 

มาตรฐานการศึกษาด้านมาตรการส่งเสริม 
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏรูิปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

ระดับดีมาก 

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการตามนโยบาย
รัฐบาล”การสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน” 
-โครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
-การใชภ้าษาองักฤษใน
การจดัประสบการณ์หรือ
การจดัการเรียนรู้ 
- การจดัการเรียนรู้ 
รายวิชาเพ่ิมเติมหนา้ท่ี
พลเมือง 
- การจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้”           

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย  

 ๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  มีคุณภาพระดบัดีมาก 

 
 
 
 


