
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวทิยาคม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย 
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำ หนด ชัดเจน  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล มาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ  โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการปะกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน              ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
1.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
1.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
1.3  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
2.1  นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.2  นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามกระบวนการ Bangmulnak Model 
โดยสร้างโครงงานคุณธรรมทุกชั้นเรียน 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ตามกระบวนการ Bangmulnak 
Model 
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานจากการทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามกระบวนการ Bangmulnak 
Model และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการทำงานและปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
4.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียน อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไป 
6.2  นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 
 
 
 
 



   
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน              ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ เสียสละ พอเพียง และมีจิตอาสา ตามกระบวนการ
Bangmulnak Model 
1.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 
1.3  นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกระบวนการ Bangmulnak 
Model 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1  นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี 
2.2  นักเรียนร้อยละ 80 แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2.3  นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีและ
ท้องถิ่นของตน 
3)ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
3.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองที่ดีของโลก  
3.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม  
3.3 นักเรียนร้อยละ 80  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่าง  
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผ่าน 
4.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ  ในระดับผ่าน 
4.3  นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ในระดับผ่าน  
4.4  นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมแสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีจิต
สาธารณะ 
4.5  นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและหลีกเลี่ยงสิ่งมอมเมา ปัญหาทาง
เพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด ชัดเจน  
2.1.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
สามารถตรวจสอบได้ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.2.1  สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องพร้อม
บริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.2  สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
2.3.1  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
2.3.2  สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.4.1  ครูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมรับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
2.4.2  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ำเสมอ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ และสถานศึกษาพอเพียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืน 
2.5.2  จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1  สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1  ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
3.1.2  ครูร้อยละ 80  มีการการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้  
3.2.1  ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.2.1  ครูร้อยละ 90 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
3.2.3  ครูร้อยละ  90  ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.3.1  ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก ส่งผล
ให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแล้วนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
3.4.2  ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1  ครูร้อยละ 80 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ปกครองเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรีบปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 
 


