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ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพของมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๒๘  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘ 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำน้ ำหนัก (คะแนน) 
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

คุณภำพของมำตรฐำนและตัวบ่งชี ้จ ำนวนตัวบ่งชี ้ คะแนน

รวม 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ๒๖ ๓๐ ระดับคุณภำพดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะทีดีและมีสุนทรียภำพ ๖  

 

 

๕ 

ดีเยี่ยม 
๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
       สม่ าเสมอ 

๐.๕๐ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒  มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม 
  เกณฑ์มาตรฐาน 

๐.๕๐ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
  ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
  โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออก 
  อย่างเหมาะสม 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ    
  ดนตรี/ นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยม
ที่พึงประสงค์ 

๔  

 

๕ 

ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
  สิ่งแวดล้อม 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองรักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

๔  

 

 

๕ 

ดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
  จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

๒ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียนและตั้งค าถามเพ่ือ  

  ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำน้ ำหนัก (คะแนน) 
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

คุณภำพของมำตรฐำนและตัวบ่งชี ้จ ำนวนตัวบ่งชี ้ คะแนน

รวม 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที ่๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำง

เป็นระบบคิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมี

สติสมเหตุผล 

๔  

 

 

๕ 

ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและ     
  สื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนตามความคิดของ  
  ตนเอง 

๒ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ 
  ตนเอง 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหา 
  โดยมีเหตุผลประกอบ 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๔ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วย 
  ความภาคภูมิใจ 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที ่๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำม
หลักสูตร 

๔  

 

๕ 

ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑ ร้อยละ ๙๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 

๒ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ ร้อยละ ๘๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
มำตรฐำนที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนรักกำร
ท ำงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต 

๔  

๕ 

ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและ 
  ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำน้ ำหนัก (คะแนน) 
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

คุณภำพของมำตรฐำนและตัวบ่งชี ้จ ำนวนตัวบ่งชี ้ คะแนน

รวม 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ 
  เกี่ยวกับอาชีพทีต่นเองสนใจ 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ๓๓ ๕๐ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธผิล 

๙ 

๑๐ 

ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน 

  ความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ 

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ 
  ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
  ศักยภาพของผู้เรียน 

๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ 
  แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๒ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ 
  น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ   
  ในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
  การเรยีนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ 
  ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ 

  เสมอภาค 

๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

๗.๗  ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 
 การสอน 

๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น 
  สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
  เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

๑ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีข้ึนไป 

มำตรฐำนที ่๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๖ 

๑๐ 
ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่ 
  เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๑ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 



5 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำน้ ำหนัก (คะแนน) 
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

คุณภำพของมำตรฐำนและตัวบ่งชี ้จ ำนวนตัวบ่งชี ้ คะแนน

รวม 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้   
  ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด   
  ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๒ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ 
 เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒ ร้อยละ ๑๐๐  ระดบัดีขึ้นไป 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ 

  พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๒ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ    
  บริหารการจัดการศึกษา 

๑ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและ 
  เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ 
  เต็มเวลา 

๒ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

มำตรฐำนที ่๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ
ผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๓ 

๕ 

ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตาม  
  ระเบียบก าหนด 

๒ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแลและ   
  ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ 
  ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  
  สถานศึกษา 

๒ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

มำตรฐำนที ่๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำง
รอบด้ำน 

๖ 

๑๐ 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
   ท้องถิ่น 

๒ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน 
   เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ    
   ความสนใจ 

๒ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง 
   ความต้องการความสามารถความถนัดและความ 
   สนใจของผู้เรียน 

๑ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำน้ ำหนัก (คะแนน) 
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

คุณภำพของมำตรฐำนและตัวบ่งชี ้จ ำนวนตัวบ่งชี ้ คะแนน

รวม 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน 
  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๐.๕ นิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน า  
   ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๐.๖ จดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี 
        ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๒ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

มำตรฐำนที ่๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อม
และกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

๓ 

๑๐ 

ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง 
   สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
   พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อม 
   ร่มรื่นและแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ 

ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
   ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๓ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
  สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
  หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

มำตรฐำนที ่๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

๖ 

๕ 

ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ รอ้ยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 
   การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาตาม 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน 
   การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
   ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕๐ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
        ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  อย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดบัดีขึ้นไป 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 

   คุณภาพภายใน 
๑ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ๒ ๑๐ ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำน้ ำหนัก (คะแนน) 
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

คุณภำพของมำตรฐำนและตัวบ่งชี ้จ ำนวนตัวบ่งชี ้ คะแนน

รวม 
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

๒ 

๑๐ 

ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
   สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
   ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียนและบุคลากรของ 
   สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๕ 

ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายใน 
   สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
   ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที ่๑๔ กำรพัฒนำสถำนศกึษำให้บรรลุเปำ้หมำย
ตำมวิสัยทัศน์ปรัชญำและจุดเน้นทีก ำหนดขึน้ 

๒ 

๕ 

ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
   ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และจุดเน้นของ 
   สถานศึกษา 

๓ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
        เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้น 
        ของสถานศึกษา 

๒ 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที ่๑๕ กำรจัดกจิกรรมตำมนโยบำยจุดเนน้แนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศกึษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคณุภำพสูงขึ้น 

๒ 

๕ 

ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษ  เพ่ือตอบสนอง 
   นโยบาย  จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 
   การศึกษา 

๓ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๒ ร้อยละ ๑๐๐  ระดับดีข้ึนไป 

ผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนภำพรวมทั้ง  ๑๕  มำตรฐำน  ๖๕  ตัวบ่งชี้   

มีคุณภำพระดับดีมำกขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐ 

 

 


