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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา Sriwichaiwithaya School 
 

 
 

 
 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน เป็นรูปดอกรักแกะเป็นกลีบวางเรียงอยู่ในวงกลม 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน “นตฺถิ  ปญฺญา  สมา อาภา” แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่ม ี

ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี ประพฤติดี มีน ้าใจริเริ่ม รอบรู้ คู่คุณธรรมมีวัฒนธรรม  
                น้าศรีวิชัยให้รุ่งเรือง 

สีประจ าโรงเรียน เขียว เหลือง ด้า 
 เขียว พลังสีเขียวแห่งทุ่งหญ้า 
 เหลือง ความรุ่งโรจน์มั่งมีดุจรวงข้าว 
 ด้า ความมีอ้านาจมีเกียรติ 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกรัก 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน    
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท้างาน  

รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน ศ.ว. 

วิสัยทัศน์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้าสู่สากล บนพื นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
Cherish Thai-ness, desire to learn, together with morality, and stand out in the world 

based on the Sufficiency Economy Philosophy. 

พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม บนพื นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 
4. พัฒนาศักยภาพครูทั งระบบตามมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 
4. พัฒนาศักยภาพครูทั งระบบตามมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน อ่อนน้อม พร้อมความพอเพียง 
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ความสอดคล้องของกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปีงบประมาณ 2558 
ความคาดหวังของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 

ความคาดหวัง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความส าเร็จ 
  

กลยุทธ์/โครงการที่รองรับ  
ปีงบประมาณ 2558 

ด้านผู้เรียน  
ข้อที่ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ: 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูง 

ข้อที่ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ : 
1.1 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 

(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขึ นไป 

1..2 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขึ นไป 

1.3 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขึ นไป 

1.4 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึ นไป 

1.5 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตั งแต่ร้อยละ 50 หรือ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล บนพื นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการตามแผน 
   1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านความรู้ ทักษะและการคิดอย่างเป็น
ระบบ 
   2. โครงการส่งเสริมนักเรียนมีทักษะ
ในการท้างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 
   3. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามมาตรฐานสากลบนพื นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง8กลุ่มสาระฯ  
 



ห น้ า  |66 

ความคาดหวัง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความส าเร็จ 
  

กลยุทธ์/โครงการที่รองรับ  
ปีงบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 2 สื่อสารสองภาษา: 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีทักษะและความสามารถด้านภาษา 
ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
ระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ
ท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ทั งเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อ
การติดต่อส่ือสาร เพื่อการน้าเสนอ
ผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้เหตุผล  

ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ นไป 
1.6 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 

(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ นไป 

1.7 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาศิลปะตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขึ นไป 

1.8 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึ นไป 

ข้อที่ 2 สื่อสารสองภาษา : 
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีทักษะความสามารถด้านการพูด/เขียน

ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับดี โดยการประเมินจากครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ 
(โรงเรียนจัดให้มีการประเมิน) 

2.2 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ใน
งานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื นท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัด
ให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

2.3 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ 

   4. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนานักเรียนตามมาตรฐานสากลบน
พื นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย    
ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม  
โครงการตามแผน 
   1. โครงการส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
   2. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ 
   3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   4. โครงการดอกรักอาสา พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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ความคาดหวัง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความส าเร็จ 
  

กลยุทธ์/โครงการที่รองรับ  
ปีงบประมาณ  2558 

และเพื่อการเจรจาความร่วมมือ
ทั งด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน และนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสนใจเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง
เพิ่มมากขึ น 

บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารวิชาการท่ีจัดท้าโดยโรงเรียนหรือ 
เขตพื นท่ีการศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการท่ีจัดท้าโดยหน่วยงานอื่น 
(เขตพื นท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส้าหรับเผยแพร่
ผลงานของนักเรียน) 

2.4 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีทักษะความสามารถด้านการพูด/เขียน
ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับดี โดยการประเมินจากครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ 
(โรงเรียนจัดให้มีการประเมิน) 

2.5 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ใน
งานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื นท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัด
ให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

2.6 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารวิชาการท่ีจัดท้าโดยโรงเรียนหรือเขตพื นท่ี
การศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดท้าโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื นท่ี
การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส้าหรับเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียน) 

2.7 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีอ่านหนังสืออื่นท่ีไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 15 เล่ม (โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและติดตามประเมินผล) 

   5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 
   6. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การส่ือสารและการเรียนรู ้
โครงการตามแผน 
   1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
   2. โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาค้นคว้าและ
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
   3. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม 
   4. โครงการศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
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ข้อที่ 3 ล้ าหน้าทางความคิด : 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) มีความคิด
อย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Thinking) และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) 
รวมถึงมีทักษะความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) ในการแก้ปัญหา และ
ในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สูงใน 

2.8 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีวัดทักษะความสามารถ
ทั ง 4 ด้าน จากเครื่องมือกลาง ตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ นไป 
(ส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและด้าเนินการทดสอบ) 

2.9 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีโครงการคัดเลือกเข้าสอบ   
วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL 
CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน 
TOEFL IBT ไม่ต้่ากว่า 53 (สุ่มเลือกนักเรียนไม่ต้่ากว่าร้อยละ 3 ของนักเรียนชั น ม.6 เข้าสอบ
โดยโรงเรียนหรือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย) 

ข้อที่ 3 ล้ าหน้าทางความคิด : 
3.1 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study) ทางด้าน ICT เช่น เกม/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยกุต์/หนังสือ/
Animation เป็นต้น ท่ีได้รับการเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัลจากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื นท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

3.2 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทย
จากเครื่องมือกลาง ตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ นไป (เน้นวัดความสามารถ
ในการเขียนท่ีแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมีวิจารณญาณ และการวัดความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและด้าเนินการ
ทดสอบ) 
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ระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ
ท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 

3.3 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์จากเครื่องมือกลาง
ตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ นไป (เน้นการวัดความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มี
เครื่องมือกลางและด้าเนินการทดสอบ) 

3.4 ร้อยละของนักเรียนชั น ม.3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง 
ตั งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ นไป (เน้นการวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา
ตามแนว PISA และความสามารถในการท้าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัด
ให้มีเครื่องมือกลางและด้าเนินการทดสอบ) 

3.5 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA ในปี พ.ศ.2558  
มีคะแนนการสอบด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เฉล่ียไม่ต้่ากว่า
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนนานาชาติท่ีเข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน (โครงการ
ประสานกับ สสวท. ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในการสอบ 
ท้านองเดียวกับกลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเรียนเอกชน ฯลฯ) 

3.6 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS ในปี พ.ศ.2558 
มีคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เฉล่ียไม่ต้่ากว่าคะแนนเฉล่ีย
ของนักเรียนนานาชาติท่ีเข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน (โครงการประสานกับ 
สสวท. ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในการสอบท้านองเดียวกับ
กลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเรียนเอกชน ฯลฯ) 
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ข้อที่ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์: 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีทักษะความสามารถในการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent 
Study) และมีความสามารถผลิต
ผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพสูง 

ข้อที่ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์: 
4.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้านทั ง

ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 
และ ม.4-ม.6 ท่ีได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่า เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพใน
ระดับดี จากงานแสดงผลงานประจ้าปีท่ีโรงเรียนจัดขึ น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและ
การประเมินผลงานประจ้าปี) 

4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้านทั ง
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 
และ ม.4-ม.6 ท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล 
จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื นท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

4.3 ร้อยละของเรื่อง/บทความของนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีเขียนขึ นจากผลงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารวิชาการท่ีจัดท้าโดยโรงเรียน หรือเขตพื นท่ีการศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสาร
ทางวิชาการท่ีจัดโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื นท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ 
จัดให้มีเอกสารวิชาการส้าหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
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ข้อท่ี 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก : 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะมีส้านึกใน
การบริการสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและมีจิตส้านึกในการ
ส่งเสริมพิทักษ์และปกป้อง
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซียนในระดับสูง 

ข้อที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : 
5.1 ร้อยละของผลงานท่ีเกี่ยวกับการท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั น ม.1-ม.3

และ ม.4-ม.6 ท่ีนักเรียนท้าขึ นด้วยความคิดริเริ่มของตนเองท่ีได้รับการประเมินว่า มี
ผลงานอยู่ในระดับดี จากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ น 
(โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจ้าปี) 

5.2 ร้อยละของผลงานท่ีเกี่ยวกับการท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั น ม.1-ม.3
และ ม.4-ม.6 ท่ีนักเรียนท้าขึ นด้วยความริเริ่มของตนเองท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วม
แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื นท่ี
การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื นท่ี
การศึกษา ส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับเรื่อง
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีนักเรียนชั น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีได้รับเชิญหรือคัดเลือก
ให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวลั จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
(เขตพื นท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
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การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard)  
1. ด้านคุณภาพวิชาการ 
 1.1 โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือก
ท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้แก่ 
หลักสูตร English Program (EP) 
Mini English Program (MEP) 
International English 
Program (IEP) หรือหลักสูตร
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 1.2 โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อความ
ถนัดและศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
1.3 โรงเรียนจัดหลักสูตรด้านอาชีพ 
(ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 
  

 
 
 
คุณภาพวิชาการ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรทางเลือกตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรด้านอาชีพ (ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนรายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้ การเขียนเรียงความขั นสูง โลกศึกษา 

และการสร้างโครงงาน 
คุณภาพของครู 
1. ร้อยละของครูด้านวิชาการท่ีผ่านการประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะทางระดับชาติ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนด้านอาชีพที่ผ่านประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะทางระดับชาติ 
3. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยโครงงาน หนังสือ บทความ หรือเป็นวิทยากร 
4. อัตราการเพิ่มของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
5. ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
6. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ นของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดให้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนานาชาติ 
การวิจัยและพัฒนา 
1. ร้อยละของครูท่ีมีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาศักยภาพครูทั งระบบตาม
มาตรฐานสากล  
โครงการตามแผน 
   1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั งระบบตามมาตรฐานสากล 
   2. โครงการส่งเสริมการนิเทศ วิจัย 
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
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1.4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
1.5 ปรับลดเนื อหาเพิ่มความ
เข้มข้นของ เนื อหาหรือกิจกรรมสู่
มาตรฐานสากล (ทฤษฎีองค์
ความรู้) การเขียนเรียงความขั นสูง 
โลกศึกษาการสร้างโครงงาน 
เนื อหาสู่สาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
 1.6 ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้
ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน 
 1.7 โรงเรียนใช้หนังสือ ต้าราเรียน 
ส่ือท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 1.8 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียน
คุณภาพ (Quality Classroom 
System) 
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1.9 โรงเรียนใช้ระบบวัดผลและ
ประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 
โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน 
สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ 
และสามารถเทียบโอนผลการเรียน
กับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั งในและ
ต่างประเทศ 

  

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
(Quality System 
Management) 
1. ด้านคุณภาพของผู้บริหาร 
 1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
สามารถน้าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 
 1.2 ผู้บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
 1.3 ผู้บริหารมีความเป็นผู้น้า
ทางวิชาการท่ีมีผลงานปรากฏ
เป็นท่ียอมรับ 

 
 
 
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
1. ร้อยละของผู้บริหารท่ีจัดการศึกษาได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีเกี่ยวข้อง TQA 
3. ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  
โครงการตามแผน 
   1. โครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
   2. โครงการจัดท้าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนตาม
มาตรฐานสากล 
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1.4 ผู้บริหารมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร
และบริหารจัดการ 
 1.5 ผู้บริหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
 1.6 ผู้บริหารมีประสบการณ์
อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษา
นานาชาติ 
2. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 2.1 โรงเรียนบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
จากองค์กรมาตรฐานสากลระดับ
โลก 
 2.2 โรงเรียนมีระบบการจัดการ
ความรู้ (KM)  และการสร้าง
นวัตกรรมเผยแพร่ทั งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
ระบบการบริหารจัดการ 
1. ร้อยละของผู้บริหารท่ีบริหารจัดการตามขั นตอนของ TQA 
2. ร้อยละของผู้บริหารท่ีมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัวในการก้าหนด

อัตราก้าลัง สรรหา  บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 
3. ร้อยละของผู้บริหารท่ีมีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด

การศึกษาโดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ้าเป็น 
 

   3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
   4. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นตามมาตรฐานสากล ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 
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2.3 โรงเรียนน้าวธิีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (Best Practices) มาใช้ใน
การบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
2.4 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การบริหารจัดการทั ง
ภายในและต่างประเทศ 
 2.5 โรงเรียนมีการบริหารด้าน
บุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว 
โดยสามารถก้าหนดอัตราก้าลัง 
สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม
และพัฒนา 
 2.6 โรงเรียนสามารถแสวงหา 
ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างคล่องตัวตาม
สภาพความต้องการและความ
จ้าเป็น 
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3. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 3.1 โรงเรียนมีขนาดชั นเรียน
เหมาะสม โดยมีจ้านวนนักเรียน 
ต่อห้อง (ปฐมวัย 25 คน : 1 ห้อง, 
ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง, 
มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง)  
โดยมีจ้านวนครูที่มีความรู้ตรง
สาขาวิชาท่ีสอนเพียงพอ และมี
อัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน  
20 คน 
3.2 ภาระงานสอนของครู มีความ
เหมาะสมไม่เกิน 20 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 
 3.3 โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/
ต้าราเรียนท่ีมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียน
ได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
 
 

ปัจจัยพื้นฐาน 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้บริการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้บริการห้องทดลองห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็นไป

ตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้บริการห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ท่ีมีการบริการด้วยระบบเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย 
4. ร้อยละของครู/นักเรียนท่ีมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
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 3.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา 
ส้าหรับนักเรียนทุกคน 
 3.5 โรงเรียนมีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุมพื นท่ีของโรงเรียน 
 3.6 โรงเรียนท่ีมีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และ
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เน้นความเป็นเลิศของนักเรียน
ตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง 
3.7 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ ท่ีมี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื อต่อ
การใช้บริการ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้า
อย่างหลากหลาย 
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4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 4.1 โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีมีการ
จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็น
เครือข่ายร่วมพัฒนาทั งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 
 4.2 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนรว่มพัฒนา 
 4.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั งภาครัฐและ
เอกชน ทั งในประเทศและต่างประเทศ 
 4.4 นักเรียนและครูมีเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

เครือข่ายร่วมพัฒนา 
1. ร้อยละของจ้านวนเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

และระหว่างประเทศ 
2. ร้อยละของครู/นักเรียนท่ีมีเครือข่ายเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั งระดับประเทศและระหว่าง

ประเทศ 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 
1.  นักเรียนเป็นหัวใจของการพัฒนา 
2.  เน้นน้อมน้าคุณธรรมน้าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติ 
3.  เน้นการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
4.  เน้นการท้างานเป็นทีมและบูรณาการ 
5.  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลทุกฝ่าย 
6.  เน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงานโดยการประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7.  เพิ่มการน้า ICT มาช่วยจัดกระบวนการเรียนรู ้
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
1.2 มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 

และปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป/์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค้าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน้าเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี

สติสมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 ก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยให้มีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

6.1 วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ 
6.2 ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.1 ครูมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ 
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียน 
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน้าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู้ 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7.6 ครูให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนทั งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
มาตรฐานที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั งด้าน

วิชาการและการจัดการ 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ้านาจ 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.6 ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก้าหนด 
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9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด้าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส้าเร็จตามเป้าหมาย 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

ของผู้เรียน 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ้านวยความสะดวก พอเพียง 

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
12.1 ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูล สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.5 น้าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
12.6 จัดท้ารายงานประจ้าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก้าหนดขึ น 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 
14.2 ผลการด้าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
15.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 


