
 

 

 
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
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โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 



 

 

ค าน า  
 

 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๑  ได้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ๕  ด้ำน จ ำนวน  ๑๕  มำตรฐำน  เป็นแม่บทในกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   
ประกอบด้วย 
  ๑)  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  จ ำนวน  ๖  มำตรฐำน 
  ๒)  มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน  ๖  มำตรฐำน 
  ๓)  มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  จ ำนวน  ๑  มำตรฐำน 
  ๔)  มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  จ ำนวน  ๑  มำตรฐำน 
  ๕)  มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  จ ำนวน  ๑  มำตรฐำน 
 

 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   มีเป้ำหมำยส ำคัญ เพ่ือวำงแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ    โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ำย  ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 
ชุมชน  ก ำหนดให้มีกำรประยุกต์แนวคิดสู่กำรปฏิบัติและพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมบริบทของสถำนศึกษำ  บูรณำกำร
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ปรัชญำ  จุดเน้น  เป้ำหมำย  และกลยุทธ์  อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  สะท้อนอัต
ลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน 
 

 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์     จ ำนวน  ๑๕  มำตรฐำน  เป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ  ให้บรรลุผลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครู  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ำกับดูแล  และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพสถำนศึกษำให้ดียิ่งขึ้น  ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์      ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง   
 

 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  ที่มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  โรงเรียน
โพธิธรรมสุวัฒน์     ซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน  ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   ให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องสืบไป 
     
 
 
          โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์    
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สภาพบริบทของสถานศึกษา 
 พระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ (หลวงพ่ออู๋)  เจ้ำอำวำสวัด ได้มีด ำริให้สร้ำงโรงเรียนมัธยมประจ ำอ ำเภอขึ้น โดยให้
ใช้บริเวณวัดเป็นที่ตั้งแต่สภำพ  ไม่เหมำะสมเนื่องจำกสถำนที่วัดคับแคบ พระครูเขียนและนำงละออง แพงศรี ซึ่งมี
ที่ดินอยู่มำก เห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำเช่นเดียวกัน  จึงได้บริจำคท่ีดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เปิดท ำกำรสอนครั้งแรกเม่ือปีกำรศึกษำ ๒๕๑๐  โดยอำศัยอำคำรเรียนของ
โรงเรียนบ้ำนโพทะเล “รัฐบ ำรุง” ท ำกำรสอนไปก่อน เนื่องจำกอำคำรเรียนของโรงเรียนยังสร้ำงไม่เสร็จ โดยมีครูมำ
ท ำกำรสอน  ๒ ท่ำนคือ นำยสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม  เป็นครูใหญ่  และ ว่ำที่  ร.ต. ประเจตน์   สิงห์สถิตย์   เป็น
ครูผู้สอน ปัจจุบันนำยทิว มนูญธรรม ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ตั้งอยู่เลขท่ี  ๖๗๔  ต ำบลโพทะเล  อ ำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๑  โทร ๐๕๖ – ๖๘๑๑๖๔  โทรสำร ๐๕๖ - ๖๘๑๑๖๓  
Email.Photitum@yahoo.co.th   website:  www.Photitum.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๑  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖   มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๓๔  คน มีครูประจ ำกำรจ ำนวน  ๕๒ คน ครูอัตรำจ้ำง
จ ำนวน ๑๑ คน มอีำคำรเรียนจ ำนวน ๔ หลัง อำคำรประกอบ ๓  หลัง ส้วม ๔  หลัง  สนำมฟุตบอล ๑ สนำม และ
สนำมบำสเกตบอล ๑ สนำม  เนื้อท่ี ๔๒ ไร่ ๑ งำน ๔๑ ตำรำงวำ  มีเขตพ้ืนที่บริกำร  ๗  ต ำบล   ได้แก่  ต ำบล
โพทะเล  ต ำบลท้ำยน้ ำ  ต ำบลทะนง  ต ำบลทุ่งน้อย ต ำบลวัดขวำง ต ำบลท่ำบัว   ต ำบลบำงคลำน 
 
ปรัชญาโรงเรียน 
 
 ปัญญำ  นรำ  รัตนฺ   “ปัญญำเป็นแก้วของคนดี” 
 
วิสัยทัศน ์
 

 โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน  พัฒนำผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ  โดยคุณธรรมน ำควำมรู้      สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง และใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
  
อัตลักษณ์ 
 

ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง 
  
เอกลักษณ์ 
 

โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

 

๑ 

http://www.photitum.ac.th/


 

 

 
 
 

 ประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่    ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ    ประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เรื่อง  ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    นโยบำย
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง ที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทย
และกำรศึกษำไทยในอนำคต   รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำ  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  จึงก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลำกรทุกคน
ในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชำชนในชุมชน  ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ปรัชญำ  จุดเน้น  
เป้ำหมำย  และกลยุทธ์  สะท้อนอัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำที่ชัดเจน  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพภำยใน  และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป 
  

 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   เพ่ือ
กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
  

     ประกำศ ณ วันที่  19    พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
    

(นำยทิว   มนูญธรรม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

๒ 



 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

๕ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ ๐.๕ 
๑.๒ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ๐.๕ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ            
๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม ๑ 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   ๑ 
๑.๖ สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร  

ตำมจินตนำกำร 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม ๑ 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่อง 

 

๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ 

รอบตัว                
๒ 

๓.๒ มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน   ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุผล           

 

๔.๑ สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำม
ควำมคิดของตนเอง 

๒ 

5 ๔.๒ น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ ๑ 

 
 
 

๓ 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

๕ 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์  ๑ 
๕.๓ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ ๑ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

 

๕ 
๖.๑ วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ ๒ 
๖.๒ ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง ๑ 
๖.๓ ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 
๖.๔ มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๗.๑ ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ 

๗.๒ ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน                  

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ       

๒ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภมูิปัญญำของท้องถิ่นมำ
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู ้

๑ 

๗.๕ ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ดว้ยวธิีกำรที่
หลำกหลำย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพ
ชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

๑ 

๗.๗ ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวชิำที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในกำร
ปรับกำรสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ ๑ 
๗.๙ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวชิำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เตม็ควำมสำมำรถ ๑ 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ๑ 
๘.๒ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ

ผลกำรวิจัย เป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร                               
๒ 

๘.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติกำร 

๒ 



 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๘.๔ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ ๒ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ๑ 
๘.๖ ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็ม

ศักยภำพและเต็มเวลำ 
๒ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ๒ 
มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                   คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 
๑๐.๒ จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ 

และควำมสนใจ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ    
ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำง 
สม่ ำเสมอ 

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ                                         

 

๑๐ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน  

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

 

๕ 
๑๒.๑   ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๑ 
๑๒.๒   จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 

๑ 

๕ 



 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๑๒.๔ ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   ๐.๕ 
๑๒.๕ น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
๐.๕ 

๑๒.๖   จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๐ 

๑๓.๑ มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง                                                                     

๕ 

๑๓.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที่

ก าหนดขึน้ 
 

๕ 
๑๔.๑   จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและ

จุดเน้นของสถำนศึกษำ 
๓ 

๑๔.๒   ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและ
จุดเน้นของสถำนศึกษำ 

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 

๕ ๑๕.๑   จัดโครงกำร กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบำย จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ 

๓ 

๑๕.๒   ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย ๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่ำง/พิมพ์/ เพ็ญนภำ 
ทำน/ 

๖ 



 

 

 
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ    นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  ที่ก ำหนดเป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจน  ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต    รวมทั้ง อัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  และก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแต่ละมำตรฐำน
และตัวบ่งชี้  ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ  ตำมบริบทของสถำนศึกษำ  โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  และกำรมีส่วนร่วมของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  ทั้งบุคลำกร
ในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชำชนในชุมชน  ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ปรัชญำ  จุดเน้น  
เป้ำหมำย  และกลยุทธ์    เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพภำยใน  และเพ่ือ
รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป  
  

 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ของโรงเรียนโพธิธรรม
สุวัฒน์ มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ตำม 
เกณฑ์ท่ีก ำหนดแนบท้ำยประกำศนี้  
  

     ประกำศ ณ วันที่   ๒๕   พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
    
         
 

 (นำยทิว    มนูญธรรม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

 
 
 
 
 

 

 
 

๘ 



 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ ๘6 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓ ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ            
ร้อยละ ๙2 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม ร้อยละ ๘2 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   ร้อยละ 94 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๖ สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร  

ตำมจนิตนำกำร 
ร้อยละ ๘3 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร ร้อยละ ๘3 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒ เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๘7 ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๓ ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ร้อยละ ๘3 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘3 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ 
รอบตัว                

ร้อยละ ๘6 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 79 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน   ร้อยละ ๘7 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน ร้อยละ 76 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ                  ระดับดีมาก 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล                                                                                
๔.๑ สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำม

ควำมคิดของตนเอง 
ร้อยละ 74 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๒ น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง ร้อยละ 71 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๓ ก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๔ มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ รอ้ยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 

๙ 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับพอใช้ 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ ร้อยละ 40 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๒ ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์  ร้อยละ 93 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ ร้อยละ 69 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๔ ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ ร้อยละ 30 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๑ วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ ร้อยละ 9๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๒ ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง ร้อยละ 94 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๓ ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๘9 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๔ มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 
๗.๑ ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร  

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๒ ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน                  

ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๓ ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ       

ร้อยละ 9๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภมูิปัญญำของท้องถิ่นมำ
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู ้

ร้อยละ ๙5 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๕ ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๖ ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพ
ชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

รอ้ยละ ๙5 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๗ ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
กำรปรับกำรสอน 

ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ ร้อยละ ๙8 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๗.๙ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวชิำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เตม็ควำมสำมำรถ ร้อยละ ๙7 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล              ระดับดีเยี่ยม 
๘.๑ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ระดับดีมำก 
๘.๒ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ

ผลกำรวิจัย เป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร                               
ระดับดีมำก 

 
 

 
 

๑๐ 



 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๘.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติกำร 
ระดับดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ ระดับดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ระดับดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็ม
ศักยภำพและเต็มเวลำ 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด ระดับดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

ระดับดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ระดบัดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                   คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีมาก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดเียี่ยม 
๑๐.๒ จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ 

และควำมสนใจ 
ระดับดี 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ    
ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีมำก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีมำก 

๑๐.๕ นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำง 
สม่ ำเสมอ 

ระดับดีมำก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ระดับดีมำก 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน              ระดับดีมาก 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ                                         
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน  

ระดับดีมำก 

๑๑.๒ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน ระดับดีมำก 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ระดับดีมำก 

 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 
          ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    
ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้        ระดับดีมาก 
๑๓.๑ มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง

เรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง                                                                     

ระดับดีมำก 

๑๓.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับดีมำก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา                      
                      และจุดเนน้ที่  ก าหนดขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและ 
จดุเน้นของสถำนศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและ
จุดเน้นของสถำนศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                     เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบำย จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ระดับดีมำก 
หมายเหตุ  ได้จัดล ำดับคุณภำพกำรประเมินไว้ ๕ ระดับ  คือ 
  ดีเยี่ยม  มีค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ   ๕ 
  ดีมำก  มีค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ   ๔ 
  ดี  มีค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ   ๓ 
  พอใช้  มีค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ   ๒ 
  ปรับปรุง  มีค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ   ๑ 

๑๒ 



 

 

คณะท างาน 
 
ที่ปรึกษา 
 นำยเกษม นวมครุฑ  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 นำยทิว  มนูญธรรม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
 นำยสุชิน รัตนมงคล  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
คณะท างาน 

นำงสำวพจีพร  ศรีแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    
นำงเคลือวัลย์  บุญพวง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ   
นำงสำวรุจิรำ  กลิ่นทอง ครูช ำนำญกำร   
นำงสำวพิตะวัน  เนตรทอง คร ู   
นำงสำวนงนุช  คุ้มปำน  คร ู    
นำงสำวณปภำพร จันทร์ดวง ครูผู้ช่วย    

 
 
 
 
 
 


