
๒๖ 

 

 

 
ส่วนที่ 4 

ภาพรวมสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2566 
 

 ภาพรวมของโรงเรียนบ้านทุ่งย้ังหัวฝายวิทยาเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                            
                                                                  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ๒๕๒๕6363  ––๒๕๒๕6666  มีดังต่อไปนี้มีดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
ตารางท่ี ๑๗ เป้าหมายผลผลิตหลัก  ด้านปริมาณ 
 

ผลผลิตหลัก ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลผลิตหลักที่  ๑ จัดการบริการ  
                      การศึกษาระดับก่อนประถม 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษา  ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

ผลผลิตหลักที่  ๒ จัดการบริการการศึกษา 
                      ระดับภาคบังคับ 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษา  ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
ตารางท่ี ๑๘ จ านวนผลผลิตตามเป้าหมาย 
 

ผลผลิตหลัก 
เป้าหมาย 

๒๕62 
ข้อมูลฐาน 

๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

ผลผลิตหลักที่  ๑ จัดการบริการการศึกษา 
                      ระดับก่อนประถม 20 20 17 21 20 

ผลผลิตหลักที่  ๒ จัดการบริการการศึกษา 
                      ระดับภาคบังคับ 182 185 178 193 220 

รวม 202 205 195 214 240 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

ตารางท่ี ๑๙ เป้าหมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับปฐมวัย 
 

ผลผลิตหลักมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ที่คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

 63   64    65     66 

มาตรฐานที่ ๑  
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   

 

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด 

90 92 94 96 

มาตรฐานที่ ๒    
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ   
 

๒.๑  รา่เริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๒.๒  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
๒.๓  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
๒.๔  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ 
      รักธรรมชาต ิ

70 72 74 76 

มาตรฐานที่ ๓   
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

๓.๑  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ   
พ่อ แม่ ครูอาจารย์ 

๓.๒  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน       
๓.๓  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๓.๔  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 

70 72 74 76 

มาตรฐานที่ ๔   
เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

 

๔.๑  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ  
       และรักการเรียนรู้ 
๔.๒  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.๓  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
๔.๔  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

80 82 84 86 

 

 
 
 



๒๘ 

 

 

ตารางท่ี ๑๙ เป้าหมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
 

ผลผลิตหลักมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ที่คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

63     64   65    66 

มาตรฐานที่ ๕   
ครูปฏิบัติงานตาม บทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิด ประสิทธิผล 
 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ 
      ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ 
      น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
      สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
      และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
      หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง 
      ระหว่างบุคคล 
๕.๓  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย 
       เชิงบวก 
๕.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
       สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
       พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ 
       สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ 
       ผู้ปกครอง 
๕.๖  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน  
       รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด 
       ประสบการณ ์
๕.๗  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา 
๕.๘  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
๕.๙  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
๕.๑๐  ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง     
        เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 

80 
 

82 84 86 

 

 

 



๒๙ 

 

 

ตารางที่ ๑๙ เป้าหมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
 

ผลผลิตหลักมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ร้อยละ) 
63 64 65 66 

มาตรฐานที่ ๖   
ผู้บริหารปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี           
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๖.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิด 

       ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖.๓  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 

๖.๔  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๖.๕  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิผล 

๖.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๖.๗  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การ 

       บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

80 82 84 86 

มาตรฐานที่ ๗   
แนวการจัดการศึกษา 
 

๗.๑  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๒  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๗.๓  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๗.๔  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๗.๕  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

80 82 84 86 



๓๐ 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๙ เป้าหมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับปฐมวัย (ต่อ) 

ผลผลิตหลักมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ร้อยละ) 
63 64 65 66 

มาตรฐานที่ ๘   
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

๘.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๘.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๘.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๘.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

80 82 84 86 

มาตรฐานที่ ๙   
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

๙.๑  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

๙.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 

75 
 

77 79 82 

มาตรฐานที่ ๑๐   
การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 
 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 

80 82 84 86 

มาตรฐานที่ ๑๑   
การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๑.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

80 82 84 86 



๓๑ 

 

 

 

 
ตารางท่ี ๒๐ เป้หมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับขั้นพื้นฐาน 
 

ผลผลิตหลัก
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ร้อยละ) 
63 64 65 66 

มาตรฐานที่ ๑   
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ   
 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
      ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม 
      จินตนาการ 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 84 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

ตารางท่ี ๒๐  เป้าหมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

ผลผลิตหลักมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ร้อยละ) 
63 64 65 66 

 
มาตรฐานที่ ๑   
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ   
 

๑.๑  มีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
       ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม 
       จินตนาการ 

80 82 84 86 

มาตรฐานที่ ๒   
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

๒.๑  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
       สิ่งแวดล้อม 

80 82 84 86 

มาตรฐานที่ ๓  
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๓.๓  เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

75 77 79 82 

มาตรฐานที่ ๔  
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 

๔.๑  สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

๔.๔  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

75 77 79 82 



๓๓ 

 

 

 

ตารางท่ี ๒๐. เป้หมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ผลผลิตหลักมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ร้อยละ) 
63 64 65 66 

มาตรฐานที่ ๕  
มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

70 72 74 76 

มาตรฐานที่ 6 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนา และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

80 82 84 86 

มาตรฐานที่ 7  
ครูมาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประ
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7.6  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
7.7  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
7.8  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

80 82 84 86 

 



๓๔ 

 

 

ตารางท่ี ๒๐. เป้หมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ผลผลิตหลักมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ร้อยละ) 
63 64 65 66 

มาตรฐานที่ ๘   
ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

80 
 
 
 
 
 
 
 

82 84 86 

มาตรฐานที่ ๙  
คณะกรรมการสถาน 
ศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนด 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในการ 
       พัฒนาสถานศึกษา 

80 82 84 86 

 

 



๓๕ 

 

 

ตารางท่ี ๒๐. เป้หมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

ผลผลิตหลัก
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

(ร้อยละ) 
63 64 65 66 

มาตรฐานที่ ๑๐  
สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร 
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน

ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ 
        ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

75 76 77 78 

มาตรฐานที่ ๑๑  
สถานศึกษามีการ
จดั
สภาพแวดล้อม
และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

๑๑.๑ ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบส่วน
ร่วม 

75 76 77 78 

มาตรฐานที่  ๑๒  
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 
 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

80 82 84 86 

 



๓๖ 

 

 

ตารางท่ี ๒๐. เป้หมายผลผลิตหลัก  ด้านคุณภาพ  ระดับขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ผลผลิตหลักมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 

 

เกณฑ์ที่คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

63 64 65 66 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 
 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในของ
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

75 76 77 78 

มาตรฐานที่ ๑๔  
การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึน้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

75 76 77 78 

มาตรฐานที่ ๑๕  
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
๑๕.๗ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ

จดัการเรียนการสอน 

75 76 77 78 

 
 


