มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง อยาง
ตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จาเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใชผลในการปรับการ
สอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
คิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อยางสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่
กําหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

