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ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง 
เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๘          

************* 
       เพ่ือให้พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้นสงักดั ด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อท่ี ๑๘ ระบวุา่ “ก าหนดให้สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัให้มีระบบ
การประกนัคณุภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ” ท่ียดึหลกัการมีสว่นร่วมของชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการสง่เสริม สนบัสนนุ และก ากบัดแูลของหนว่ยงานต้นสงักดั ทัง้นีส้ถานศกึษาจะต้อง
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในท่ีครอบคลมุตวับง่ชีต้ามกฎกระทรวงฯ ซึง่ผลการประเมินคณุภาพภายใน
จากต้นสงักดั ดงันัน้โรงเรียนสตรีระนองจงึได้ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนสตรีระนอง ดงัตอ่ไปนี ้
 

 มาตรฐานด้านคณุภาพผู้ เรียน (๖ มาตรฐาน ๒๖ ตวับง่ชี)้ 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้ เรียนมีสขุภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 

ตวับง่ชีท่ี้ ๑.๑ มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑.๒  มีน า้หนกั สว่นสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑.๓ ป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ  

     ท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยั  อบุตัเิหต ุและปัญหาทางเพศ  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑.๔ เห็นคณุคา่ในตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑.๕ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรตผิู้ อ่ืน  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี  นาฏศลิป์ กีฬานนัทนาการ  

       ตามจินตนาการ  
มาตรฐานท่ี ๒ ผู้ เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์  

ตวับง่ชีท่ี้ ๒.๑ มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัสตูร  
ตวับง่ชีท่ี้ ๒.๒ เอือ้อาทรผู้ อ่ืนและกตญัญกูตเวที   
ตวับง่ชีท่ี้ ๒.๓ ยอมรับความคดิและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง  
ตวับง่ชีท่ี้ ๒.๔ ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม  

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง  
                 อยา่งตอ่เน่ือง  

ตวับง่ชีท่ี้ ๓.๑ มีนิสยัรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้ และส่ือ     
                   ตา่งๆรอบตวั  
ตวับง่ชีท่ี้ ๓.๒  มีทกัษะในการอา่น ฟัง ด ูพดู เขียน และตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ  



๓ 

ตวับง่ชีท่ี้ ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปล่ียนความคดิเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
ตวับง่ชีท่ี้ ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อยา่งมี
สติ 

                  สมเหตผุล  
ตวับง่ชีท่ี้ ๔.๑  สรุปความคดิจากเร่ืองท่ีอา่น ฟัง และด ูและส่ือสารโดยการพดูหรือเขียน  

        ตามความคดิของตนเอง  
ตวับง่ชีท่ี้ ๔.๒ น าเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
ตวับง่ชีท่ี้ ๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
ตวับง่ชีท่ี้ ๔.๔  มีความคดิริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ  

มาตรฐานท่ี  ๕  ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร  
ตวับง่ชีท่ี้ ๕.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตวับง่ชีท่ี้ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์  
ตวับง่ชีท่ี้ ๕.๓ ผลการประเมินการอา่น คดิวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตวับง่ชีท่ี้ ๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และมีเจตคตท่ีิดี 
                  ตอ่อาชีพสจุริต  

ตวับง่ชี ้๖.๑ วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ  
ตวับง่ชี ้๖.๒ ท างานอยา่งมีความสขุ มุง่มัน่พฒันางาน และภมูิใจในผลงานของตนเอง 
ตวับง่ชี ้๖.๓ ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  
ตวับง่ชี ้๖.๔ มีความรู้สกึท่ีดีตอ่อาชีพสจุริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
 

มาตรฐานด้านการจดัการศกึษา (๖ มาตรฐาน ๓๓ ตวับง่ชี)้  
มาตรฐานท่ี  ๗  ครูปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ  
                 สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  
ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้   
                 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน  

 ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และ  
                           พฒันาการทางสตปัิญญา  

ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกบัการน าบริบทและภมูิปัญญาของ   
                 ท้องถ่ินมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้  
ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ด้วยวิธีการท่ี  
                 หลากหลาย  



๔ 

ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนและ  
                 คณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๗ ครูมีการศกึษาวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และใช้ผล  

       ในการปรับการสอน   
ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๘ ครูประพฤตปิฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศกึษา  
ตวับง่ชีท่ี้ ๗.๙  ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ  

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตวับง่ชีท่ี้ ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และความคดิริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียน  
ตวับง่ชีท่ี้ ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ข้อมลูผลการประเมินหรือ  
                 ผลการวิจยัเป็นฐานคดิทัง้ด้านวิชาการและการจดัการ  
ตวับง่ชีท่ี้ ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน  
                 แผนปฏิบตักิาร  
ตวับง่ชีท่ี้ ๘.๔ ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
ตวับง่ชีท่ี้ ๘.๕ นกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศกึษา  
ตวับง่ชีท่ี้ ๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเตม็  
                 ศกัยภาพและเตม็เวลา  

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง ชมุชนปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล  

ตวับง่ชีท่ี้ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   
ตวับง่ชีท่ี้ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบั ตดิตาม ดแูล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ 
                สถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตวับง่ชีท่ี้ ๙.๓ ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษา   
มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศกึษามีการจดัหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคณุภาพผู้ เรียน

อยา่ง 
                    รอบด้าน  

ตวับง่ชีท่ี้ ๑๐.๑ หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถ่ิน   
ตวับง่ชีท่ี้ ๑๐.๒ จดัรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนดั  
                   ความสามารถ และความสนใจ  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนท่ีสง่เสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
                   ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียน  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑๐.๔ สนบัสนนุให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริง 

        จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน   
ตวับง่ชีท่ี้ ๑๐.๖ จดัระบบดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลมุถึงผู้ เรียนทกุคน  



๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศกึษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  
ตวับง่ชี ้ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความ 
                    สะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหลง่เรียนรู้  
                   ส าหรับผู้ เรียน  
ตวับง่ชี ้๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผู้ เรียน 
ตวับง่ชี ้๑๑ .๓ จดัห้องสมดุท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วย  
                  ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  
 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศกึษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
 ตวับง่ชีท่ี้ ๑๒ .๑ ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
 ตวับง่ชีท่ี้ ๑๒ .๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่ 
                            คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
 ตวับง่ชีท่ี้ ๑๒ .๓ จดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือ 
                             พฒันาคณุภาพสถานศกึษา  

ตวับง่ชีท่ี้ ๑๒.๔ ตดิตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
ตวับง่ชีท่ี้ ๑๒.๕ น าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคณุภาพ 
                    การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง  

 ตวับง่ชีท่ี้  ๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน  
 

มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตวับง่ชี)้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศกึษามีการสร้าง สง่เสริม สนบัสนนุให้สถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้  
                   น า้หนกัคะแนนของมาตรฐาน  ๑๐  คะแนน  

ตวับง่ชี ้๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์จากแหลง่  
                 เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและ   
                 บคุลากรของสถานศกึษารวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
ตวับง่ชี ้๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบคุลากรภายในสถานศกึษา ระหวา่งสถานศกึษากบั 
                ครอบครัว ชมุชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  
 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตวับง่ชี )้ 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพฒันาสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญาและจดุเน้นท่ีก าหนดขึน้  

ตวับง่ชี ้๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเป้าหมายวิสยัทศัน์ ปรัชญา  
        และจดุเน้นของสถานศกึษา  

ตวับง่ชี ้๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเป้าหมายวิสยัทศัน์ ปรัชญา และ  
                 จดุเน้นของสถานศกึษา  

 



๖ 

มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตวับง่ชี)้ 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรูปการศกึษาเพ่ือพฒันาและสง่เสริม 
                  สถานศกึษาให้ยกระดบัคณุภาพสงูขึน้ 

ตวับง่ชีท่ี้ ๑๕.๑  จดัโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา   
ตวับง่ชีท่ี้ ๑๕.๒  ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย  

  
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
(นายชวนะ   ค ากล้า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง 
เร่ือง  เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๘          

************* 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม ่าเสมอ ร้อยละ ๘๑.๐๐ 

๑.๒ มีน า้หนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะที่เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัตเิหตุ และปัญหาทาง
เพศ            

ร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๑.๔ เหน็คุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรตผู้ิอ่ืน   ร้อยละ ๘๕.๐๐ 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ ๗๔.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์  
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๒.๒ เอือ้อาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ ๘๒.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่าง  ๆรอบตัว                

ร้อยละ ๗๕.๐๐ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตัง้ค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเตมิ 

ร้อยละ ๗๖.๐๐ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเหน็เพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน   

ร้อยละ ๗๕.๐๐ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล           

 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ ๗๕.๐๐ 



๘ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๗๕.๐๐ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
ร้อยละ ๗๕.๐๐ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๗๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   ร้อยละ ๔๘.๐๐ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   ร้อยละ ๗๘.๐๐ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   ร้อยละ ๗๔.๐๐ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาตเิฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์   ร้อยละ ๔๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคตท่ีิดีต่ออาชีพสุจริต   

 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๗๘.๐๐ 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

ร้อยละ ๗๘.๐๐ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๗๘.๐๐ 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเอง 

สนใจ 

ร้อยละ ๗๘.๐๐ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์  

ดีมาก 

 ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

ดีมาก 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสตปัิญญา        

ดีมาก 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ดีมาก 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ดีมาก 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทัง้ด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ดีมาก 



๙ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

ดีมาก 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๗.๘ ครูประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเตม็เวลา  
เตม็ความสามารถ 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพัฒนา

ผู้เรียน 

ดีมาก 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ

ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทัง้ด้านวิชาการและการ

จัดการ                               

ดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี 

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร 

ดีมาก 

 ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ

กระจาย 

อ านาจ 

ดีมาก 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจัด

การศึกษา 

ดีมาก 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเตม็ศักยภาพและเตม็เวลา 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัตหิน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

ดีมาก 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีมาก 



๑๐ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด  

ความสามารถและความสนใจ 

ดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดีมาก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียน 

การสอนอย่างสม ่าเสมอ 

ดีมาก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถงึ

ผู้เรียน 
ทุกคน 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนพัฒนาเตม็ศักยภาพ                                         

 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ 

ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีมาก 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   

ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๒.๔ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ดีมาก 



๑๑ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดีมาก 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

รวมทัง้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง                                                                     

ดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหว่าง 

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ดีมาก 

 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึน้ 

 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีมาก 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึน้     

 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น           
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึน้กว่าที่ผ่าน
มา 

ดีมาก 

 
 
 
 



๑๒ 

การเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
ลงนาม......................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีระนอง  

                        (นายชวนะ   ค ากล้า) 
                          วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 

ลงนาม......................................................ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                             (นายสุวัฒน์   หาญสุราษฎร์) 
                          วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

   เห็นชอบ 

 ไม่เป็นชอบ   เพราะ

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 


