
                  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสวนศรีวิทยา                          

       

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน  

กลยุทธ์โรงเรียน ปีฐาน
2558 

สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย  

สม่ าเสมอ 
83 1.1     

กลยุทธ์ที ่ 1 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณภาพตาม
มาตรฐานสพฐ.และ

มาตรฐานสากล 

1.2 มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 83 1.2     

1.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง  
โรคภยั  อุบัติเหต ุ และปัญหาทางเพศ 

89 1.3     

1.4 เห็นคุณคา่ในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 92 1.4     

1.5 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น 92 1.5     
1.6 สามารถสรา้งผลงานจากการเข้ารว่มกิจกรรมด้าน

ศิลปะ  ดนตรี / นาฏศิลป ์ กีฬา / นันทนาการ  ตาม
จินตนาการ 

100 1.6     

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร  93 2.1     

กลยุทธ์ที ่ 2 
ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี

ลักษณะอันพึง
ประสงค์บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 

2.2 มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญกูตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 

93 2.2     

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 93 2.3     

2.4 ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 95 2.4     

2.5 ผู้เรยีนทุกคนมีศลีธรรม  จริยธรรม  จิตส านึกใน
ความเป็นไทย  รับผดิชอบต่อสังคม  และมีความเป็น
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย* 

92   5.1   

2.6 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  80  มีความตระหนัก  รอบ
รู้  สามารถวิเคราะหส์ภาพการณท์างระบบนิเวศ
ธรรมชาต ิ ประวัติศาสตร ์ เศรษฐกิจ  สังคม  ภูมิ
ปัญญา  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ศิลปะ  ภาษา  
วัฒนธรรม  อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัย
เพื่อการพัฒนา  * 

83   5.2   

2.7 ผู้เรยีนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการด ารงชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในด้านการจัดการตนเอง  
การบริโภค  การเรียนรู ้ ทักษะทางสังคม  และการ
จัดการสร้างงานอาชีพ* 

83   5.3   

 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน ปีฐาน

2558 
สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.8 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  75  มีความตระหนักรู้ใน

ภาวการณ์ของโลก  ความหลากหลายทางเชื้อชาต ิ 
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี ค่านิยม  วิถี
ชีวิต* 

73   5.4   

 
กลยุทธ์ที ่ 2 

ส่งเสริมผูเ้รียนให้
มีลักษณะอันพึง

ประสงค์บน
พื้นฐานของความ

เป็นไทย 

2.9 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  80  มีความสามารถ
วิเคราะหป์ระเด็นทางเศรษฐศาสตร์  ผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ  และนโยบาย
สาธารณะ* 

83   5.5   

2.10 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  60  สามารถควบคุม  
จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณต์่าง ๆ เพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ  การปกป้องคุ้มครองสังคม  
สิ่งแวดล้อมและอุดมการณ์ประชาธิปไตย* 

83   5.6   กลยุทธ์ที ่ 1 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณภาพตาม
มาตรฐานสพฐ.

และ
มาตรฐานสากล 

2.11 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  90  ปฏิบัติกิจกรรมบริการ
เพื่อประโยชนส์าธารณะด้วยจิตอาสา* 88   5.7   

2.12 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  65  มีสว่นร่วมปฏิบตัิ
กิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก* 

63   5.8   

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3.1 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่า ร้อยละ 90 มีนิสยัรักการอ่านและมี

ทักษะแสวงหาความรูด้้วยตนเอง จากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัวและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง* 

87 3.1 1.5   

กลยุทธ์ที ่ 1 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณภาพตาม
มาตรฐานสพฐ.

และ
มาตรฐานสากล 

3.2 เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรยีนรู้ระหว่างกัน 95 3.2     

3.3 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 87 3.3     

3.4 ผู้เรยีนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT)  ในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มีทักษะการใช้อินเตอร์เนต็เพื่อการเรียนรู้ มี
ความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ ประเมิน โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลย ี  มีความรู้เรื่อง
ภาษาดิจิทลั (Digital Literacy)              โดย
เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ  3  ต่อปีจากฐานเดิมของ
โรงเรียน* 

68 3.4 
1.4, 1.6, 
4.2  
8.1,8.2 

  



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน ปีฐาน

2558 
สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก่ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
4.1 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ  
92 4.1     

กลยุทธ์ที ่ 1 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณภาพตาม
มาตรฐานสพฐ.

และ
มาตรฐานสากล 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก่ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง  

91 4.2     

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก่ปัญหาโดย
มีเหตผุลประกอบ  91 4.3     

4.4 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และด ูและสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคดิ ของตนเอง 92 4.4     

4.5 ผู้เรยีนทุกคนมีกิจกรรม  ผลงาน/โครงงาน  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่แสดงถึงการคดิตัดสินใจ
แก้ปัญหา* 

97   3.1 1.13 

4.6 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  70  มีผลการประเมินใน
สาระการเรียนรูส้ากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
(IS1 –IS3)  ในระดับดีขึ้นไป* 

73   3.2 
1.8  1.9 
1.1   2.3 

4.7 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  75  มีความสามารถในการ
วิเคราะหส์ังเคราะห ์ มีวิจารณญาณ  มีความคดิ
สร้างสรรค ์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง  มี
เหตุผล*                                               

73   3.3 1.16 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.1 ผู้เรยีนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุม่

สาระเป็นไปตามเกณฑ ์   5.1 1.2 1.4 

กลยุทธ์ที ่ 1 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณภาพตาม
มาตรฐานสพฐ.

และ
มาตรฐานสากล 

  ภาษาไทย 94       

  
คณิตศาสตร ์ 93       

  
วิทยาศาสตร ์ 93       

  
ภาษาอังกฤษ 95       

  
สังคมศึกษา 95       

  
สุขศึกษา 96       

  
ศิลปะ 93       

  
การงานอาชีพ  94       

5.2 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ ( ระดับคุณภาพ ) 94 5.2     



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน ปีฐาน

2558 
สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.3 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน

เป็นไปตามเกณฑ ์(ระดับคณุภาพ ) 92 5.3     
  

5.4 ผู้เรยีนทุกคนมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์มคีะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50*   5.4 1.1 1.1 

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  
ภาษาไทย 37         

  
คณิตศาสตร ์ 34         

  
วิทยาศาสตร ์ 42         

  
ภาษาอังกฤษ 29         

  
สังคมศึกษา 49         

  
สุขศึกษา 63         

  
ศิลปะ 45         

  
การงานอาชีพ  50         

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  
ภาษาไทย 54         

  
คณิตศาสตร ์ 19         

  
วิทยาศาสตร ์ 33         

  
ภาษาอังกฤษ 23         

  
สังคมศึกษา 35         

  
สุขศึกษา 54         

  
ศิลปะ 35         

  
การงานอาชีพ  52         

5.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาด้านคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์ การอ่าน ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ 
(ผลการทดสอบ PISA หรือ TIMMS) * 

    1.2 1.4 
  

  ภาษาไทย 455         

  คณิตศาสตร ์ 440         

  วิทยาศาสตร ์ 460         



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน  

กลยุทธ์
โรงเรียน ปีฐาน
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5.6 ผู้เรยีนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถตามสาระการเรียนรูส้ากล* 94   1.3   

  
5.7 ผู้เรยีนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะ

ทาง  ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ในระดับชาต ิ และ
นานาชาติ  เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ  5  ต่อปี* 

1   
      1.7       

2.1 
1.5 

  
5.8 ผู้เรยีนร้อยละ  75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระ

การเรยีนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับด*ี 41     1.5 
  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.9 ผู้เรยีนร้อยละ  75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระ

การเรยีนรู้อังกฤษอยู่ในระดับดี* 32   2.3 1.6 

กลยุทธ์ที ่ 1 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณภาพตาม
มาตรฐานสพฐ.

และ
มาตรฐานสากล 

5.10 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  60  ผ่านการทดสอบ
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดร้ับ
การรับรอง (เช่น IELS, TOFEL)* 

1   2.4 1.7 

5.11 ผู้เรยีนมีความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศท่ีสอง
เพิ่มขึ้น  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  3* 19   2.5   

5.12 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  60  ผ่านการทดสอบ
ความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สองจาก
สถาบันที่ไดร้ับการรับรอง* 

1   2.2   

5.13 ผู้เรยีนมีความสามารถด้านภาษาองักฤษเพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  3  ต่อปี* 73   2.6   

5.14 ผู้เรยีนผ่านการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
มีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ   เพื่อการ
ตีความ  สื่อสาร  และสรา้งสรรค ์ (ภาษาภาพ  
สัญลักษณ ์ สัญรูป)  และภาษาดจิทิัล (Digital 
literacy)* 

87   4.1   

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  89 6.1     

กลยุทธ์ที ่ 1 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณภาพตาม
มาตรฐานสพฐ.

และ
มาตรฐานสากล 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  91 6.2     

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 92 6.3     

6.4 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ  90 6.4     

 
 
 
 
 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน  

กลยุทธ์โรงเรียน ปีฐาน
2558 

สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
6.5 ผู้เรยีนมีผลงานด้านการประดิษฐ์  สร้างสรรค์และ

ออกแบบ  น าเสนอ  เผยแพร ่ในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้น  ไมต่่ ากว่าร้อยละ  5  ต่อปีจาก
ฐานเดิมของโรงเรียน  * 

1   4.3 
1.11  
1.12  
1.13 

  

6.6 ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ  
สร้างสรรค์งาน  ทั้งด้านวิชาการและอาชีพ  โดยมี
การน าเสนอ  สื่อสารเผยแพร ่ และแลกเปลี่ยน
ผลงานระดับชาต ิ หรือนานาชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  5  ต่อปี* 

1   4.4   

กลยุทธ์ที ่ 1 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณภาพตาม
มาตรฐานสพฐ.และ

มาตรฐานสากล 

6.7 ผู้เรยีนไมต่่ ากว่าร้อยละ  80  สามารถสรา้งและ
ประเมินทางเลือกในการวางแผนตดัสินใจประกอบ
อาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเอง
และสังคม* 

68   4.5   

6.8 จ านวนผู้เรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนใน
โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากลกับโรงเรยีนใน
ประเทศต่าง ๆ  ในกลุ่มอาเซยีน* 

1 (คน )     1.12 

มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.1 ครูทุกคนมีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพผู้เรยีนทั้ง

ด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

100 7.1   
 กลยุทธ์ที ่ 3 

พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้

ความสามารถทักษะ
ตามสมรรถนะและ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
  
  
  

7.2 ครูทุกคนมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน 

100 7.2     

7.3 ครูทุกคนออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 100 7.3     

7.4 ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบท  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู ้ และการจัดการเรยีนการสอน
เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ  80* 

90 7.4 10.2 3.1 

7.5 ครูทุกคนมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

97 7.5       

 
 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน  

กลยุทธ์โรงเรียน ปีฐาน
2558 

สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.6 ครูทุกคนให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหา

ให้แก่ผู้เรียนท้ังดา้นการเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 97 7.6       

7.7 ครูทุกคนมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน  เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ  75 87 7.7 10.3 3.8 

กลยุทธ์ที ่ 3 
พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้

ความสามารถทักษะ
ตามสมรรถนะและ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

7.8 ครูทุกคนประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ไดร้ับการยอมรับยก
ย่อง  ประกาศเกียรติคณุเป็นครูด ี เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  15  ต่อปี 

22 ( 
คน ) 

7.8 10.6   

7.9 ครูทุกคนจัดการเรยีนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 97 7.9     

7.10 ครูสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสารเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ  100* 83   10.1 3.9 

7.11 ครูมีผลงานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติ
เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ15 ต่อปี* 

8 ( คน 
) 

  10.4 3.7 

7.12 ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดใหม้ีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับนานาชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ  65* 1 (คน )   10.5 3.11 

7.13 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่องการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับ
เครือข่าย* 

97   10.7   

7.14 ครูทุกคนไดร้ับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอน
ในช้ันเรียนต่อผูเ้กี่ยวข้อง  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1 
ครั้ง* 

97   10.8   

7.15 ครูทุกคนน าเสนอการสอนต่อผู้เกีย่วข้อง  อย่างน้อย
ภาคเรยีนละ  1  ครั้ง* 97   10.9   

7.16 ครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการชั้นเรียน* 97   10.1   

7.17 ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนาไมต่่ ากวา่ปีละ  40  
ช่ัวโมง* 

97   10.11   

 
 
 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน  

กลยุทธ์
โรงเรียน ปีฐาน

2558 
สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8.1 ผู้บริหารทุกคนมีวสิัยทัศน์ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ 

(Academic Leadership) และความคิดรเิริ่มทีเ่น้น
การพัฒนาผู้เรียน  สามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล  

97 8.1   3.1  3.3 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา

ประสิทธิภาพการ
บริหารจดั

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและยดึ
หลักธรรมาภิบาล 

8.2 ผู้บริหารทุกคนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 97 8.2     

8.3 ผู้บริหารทุกคนสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ 97 8.3     

8.4 ผู้บริหารทุกคนส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  97 8.4   3.13 

8.5 ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา  ร้อยละ 90  87 8.5     

8.6 ผู้บริหารทุกคนให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็ม ศักยภาพและเต็ม
เวลา 

97 8.6     

8.7 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร* 

97 11.1 3.5   

8.8 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการ* 

97 11.2 3.4   

8.9 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษานานาชาต ิ เพิ่มขึ้นร้อยละ  100* 87 11.3 3.6   

8.10 ผู้บริหารทุกคนบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ* 97   3.2   

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชมุชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่

ระเบียบก าหนด  97 9.1     กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา

ประสิทธิภาพการ
บริหารจดั

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและยดึ

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ สถานศึกษาให้
บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 97 9.2   3.14 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนา
สถานศึกษา  97 9.3     



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน  

กลยุทธ์
โรงเรียน ปีฐาน

2558 
สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.1 โรงเรียนจัดหลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น เทียบเคียงกบัหลักสตูร
มาตรฐานสากลแก่ผู้เรียนทุกคน* 97 10.1 6.1 2.1 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา

ประสิทธิภาพการ
บริหารจดั

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและยดึ
หลักธรรมาภิบาล 

10.2 จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียน
ตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตามความสนใจ
และจัดสาระการเรียนรู้สากล* 

97 10.2 6.2 2.2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 97 10.3     

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได ้ด้วยตนเอง 97 10.4     

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง สม่ าเสมอ 97 10.5     

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพได้
มาตรฐานและครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน 87 10.6 12.1   

10.7 โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศกึษาและอาชีพใน
สังคมเศรษฐกิจยุคใหม ่(New Economy)  ทั้ง
เศรษฐกิจฐานความรู ้(Knowledge – Based 
Economy)  และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) พัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลแก่ผูเ้รียน
ทุกคน  สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน า
ทั้งในและต่างประเทศ* 

87   
6.4  

12.2  
12.3 

1.14 

10.8 โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร์  
วิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู ้ 
อย่างน้อย 12 ห้องเรียน* 

36  
ห้องเรียน  

    7.1 

10.9 โรงเรียนจัดการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง  ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกหอ้งเรียน* 

8 
ห้องเรียน 

    7.2 

 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน  

กลยุทธ์
โรงเรียน ปีฐาน

2558 
สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.10 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูร้อบด้านผ่าน

ประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่ของผู้เรียน แก่ผู้เรียนทุก
คน* 

92     9.1 
  

10.11 โรงเรียนจัดใหผู้้เรยีนทุกคนไดเ้รียนรู้อาเซียนศึกษา
เชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทย และสภาวการณ์โลก* 92     9.2 

  
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ     

11.1 โรงเรียนบริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความ 
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ 
ผู้เรยีน 

83 
11.1  
11.2 

    กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา

ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและยดึ
หลักธรรมาภิ

บาล 

11.2 โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน  83       

11.3 โรงเรียนจัดห้องสมุด  บริการห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์ ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วิทยบริการ  ที่ทันสมัย  
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

78 11.3 14.1 

3.15   
3.16 
3.17 
3.18 

 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  100 12.1     

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา

ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและยดึ
หลักธรรมาภิ

บาล 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 97 12.2     

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 97 12.3     

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  97 12.4     

12.5 น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

97 12.5     

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน  97 12.6     



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
ข้อมูล ความสอดคล้องของมาตรฐาน  

กลยุทธ์
โรงเรียน ปีฐาน

2558 
สพฐ. ทิศทางฯ WCSS 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 
12.7 โรงเรียนผ่านการประเมินคณุภาพมาตรฐาน  

ภายนอกระดับดีขึ้นไป 97   11.6   
  

12.8 โรงเรียนผ่านการประเมินการจัดการศึกษาได้
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 58   11.7   

  

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของ สถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

87 
13.1 
13.2 

    

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา

ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและยดึ
หลักธรรมาภิ

บาล 

13.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 87   11.4 3.2 

13.3 โรงเรียนมีระบบจัดการความรู ้ และการสรา้ง
นวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในและตา่งประเทศ* 83     3.21 

13.4 โรงเรียนมีภาคเีครือข่ายร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจดัการศึกษาในระดับเดยีวกัน  ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศ  และระหว่าง
ประเทศ* 

68   13.1   

13.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากร  ระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพัฒนา* 

83   13.2   

13.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนและครูไมต่่ ากว่า  ร้อย
ละ  75  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ* 73   13.3   

13.7 
โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่าน  ศึกษาค้นคว้า
ทดลอง  ปฏิบัติของผู้เรียนทุกคน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั่วถึง  และคุ้มค่า* 

83   14.2   

13.8 โรงเรียนศึกษาและจัดท าฐานข้อมลูแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน  สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ  ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา* 97   15.1   

 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   โรงเรยีนสวนศรีวิทยา 
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2558 
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มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.9 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรูร้อบด้าน  

ครอบคลมุการเรียนรู้ธรรมชาต ิ ภมูิศาสตร ์ 
ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  ประวัติศาสตร ์ 
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การเมือง  การปกครอง* 

83   15.2   

  
13.10 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา

และองค์กรอื่น ๆ  ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  
และเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ* 83   15.3 2.21 

  

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนดขึ้น 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา และ  จุดเน้นของ
สถานศึกษา 

87 14.1     

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา

ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและยดึ
หลักธรรมาภิ

บาล 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลตุาม
เป้าหมาย วสิัยทัศน ์ปรัชญา และ จุดเน้นของ
สถานศึกษา 

87 14.2     

14.3 โรงเรียนบริหารจัดการด้วยคณุภาพท่ีได้รับรองจาก
องค์การมาตรฐานสากลระดับโลก มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices)  มาใช้ในการบริหารจัดการ
ครอบคลมุภารกจิทุกด้านของโรงเรียน* 

58   11.5 3.12 

14.4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ ์ สาธารณปูโภคที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ* 78   14.1   

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริูปการศึกษาเพ่ือ พัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทาง การปฏิรูป  การศึกษา 87 15.1     

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา

ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด

การศึกษาโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและยดึ
หลักธรรมาภิ

บาล 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  87 15.2     

15.3 โรงเรียนมีการวิจยัเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปี
การศึกษาละ  1 เรื่อง* 

1 ( เรื่อง )     3.23 

 


