
มาตรฐานการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2558 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

 
มาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2558 ( 5 ด้าน  15 มาตรฐาน 68  ตัวบ่งชี้) 
1. ด้านผู้เรียน 6 มาตรฐาน   27  ตัวบ่งชี้ 
2. ด้านการจัดการศึกษา  6 มาตรฐาน  35 ตัวบ่งชี้ 
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
5. ด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งขี้ 
 
ด้านผู้เรียน 6 มาตรฐาน   27  ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ 
 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม่่าเสมอ 
 1.2 มีน้่าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค  
  ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.2   เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 2.4    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
      *2.5  มีน้ าใจนักกีฬา 
 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
  รอบตัว 
 3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 3.4  ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน 
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มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี 
  สติสมเหตุผล   
 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 4.2  น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 4.3  ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 4.4   มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
 5.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี 
ต่ออาชีพสุจริต   
 6.1  วางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ 
 6.2  ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 6.3  ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 6.4  มีความรู้สึกที่มีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 
ด้านการจัดการศึกษา  6 มาตรฐาน  35 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 7.1  ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
  ศักยภาพผู้เรียน 
 7.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 
  สติปัญญา 
 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ 
  ในการจัดการเรียนรู้ 
 7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 7.6  ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
 7.7  ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
  การสอน 
 7.8  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
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มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
 8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน 
  คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
 8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ 
 8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
 8.6  ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ 
  เต็มเวลา 
 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก่าหนด 
 9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด่าเนินงานของสถานศึกษาให้ 
  บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 
 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อย่างรอบด้าน   
 10.1   หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 10.2  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ 
  ความสนใจ 
 10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ 
  ความสนใจของผู้เรียน 
 10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความได้ด้วยตนเอง 
 10.5   นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่่าเสมอ 
 10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
เต็มศักยภาพ  
 11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ่านวยความสะดวก 
  พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน 
 11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 12.1  ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 12.2  จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 12.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 12.4  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 12.5  น่าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
 12.6  จัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
  และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง 
  ผู้เกี่ยวข้อง 
 13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าสถานศึกษา กับครอบครัว  
  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น
 14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
  สถานศึกษา  
 14.2  ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
  สถานศึกษา 
 
ด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งขี้ 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
 15.1  จัดโครงการกิจกรรมที่สร้างนักกีฬาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 15.2  ผลการด่าเนินที่สร้างนักกีฬาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติบรรลุเป้าหมาย 
 

 

 

 


