
        
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ปี 

๒๕๖๖ 
ปี 

๒๕๖๗ 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน       

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

      

๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารภาษาไทย 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐  กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

๒) มีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๒ 
ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  

๒๕ ๓๕ ๔๕ ๕๕  กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

๓) มีความสามารถในการคิดค านวณ
ตามระดับช้ัน   

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๘๐  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

๔) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS : 
Independent Study)   

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
ครูสอน IS 

๕) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้
โครงงานและกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

๖) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐  งาน ICT 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ปี 

๒๕๖๖ 
ปี 

๒๕๖๗ 
ผู้รับผิดชอบ 

๗) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๘) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐  กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

      

๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่านิยม
หลัก ๑๒ ประการของคนไทย และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

๗๕ ๘๕ ๙๐ ๙๕  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
กิจการนักเรียน 

๒)  มีความภูมิ ใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย  
กลุ่มสาระฯศิลปะ 

๓) มีคุณธรรมและจริยธรรมตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน    

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
งานกิจการนักเรียน 

๔) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

๕) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๗  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

    
 

 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ท่ีชัดเจน โดยใช้กระบวนการ
ว า ง แผน ก ลยุ ท ธ์ ใ น ก า รพั ฒ น า
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

 กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณงานแผนงาน 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ปี 

๒๕๖๖ 
ปี 

๒๕๖๗ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒.๒ มีระบบการบริหารและการ
จัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ ง ส า นั ก ง าน คณะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ/งานประกัน
คุณภาพภายใน 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
และการวัดผลและประเมินผลตาม
ส ภ า พ จ ริ ง  ( Authentic 
Assessment) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐  กลุ่มบริหารงานบุคคล/ 
งานธุรการ  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๒) 

ดี ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป/ 
งานบริการอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
งานการเงินพัสดุ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ปาน
กลาง 

ดี ดี ดีเลิศ  งาน ICT 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 

      



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ปี 

๒๕๖๖ 
ปี 

๒๕๖๗ 
ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต ไ ด้  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๘๐  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐  กลุ่มบริหารงานวิชาการ/ 
งานส่ือการเรียนรู ้

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

๕๐ ๖๕ ๘๐ ๙๐  กลุ่มบริหารงานวิชาการ/ 
งานกิจการนักเรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนไห้เต็มตามศักยภาพ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐  กลุ่มบริหารงานวิชาการ/ 
งานวัดผลและ
ประเมินผล 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC : Professional Learning 
Community) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐  กลุ่มบริหารงานวิชาการ/ 
งานพัฒนาการศึกษา 

 


