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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกหุลาบมธัยม ) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  

( ฉบับแนบท้ายตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับ พ.ศ.2554 ) 

 

มีจ านวนทั้งหมด 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี แบ่งมาตรฐานเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 1.  มาตรฐานดา้นคุณภาพผู้เรียน มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบง่ชี้  ท่ีมุง่เน้นให้มีการพฒันาผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะท่ีดี มสุีนทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเ รียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เ น่ือง มคีวามสามารถในการคิดอยา่งเ ป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตดัสินใจแกปั้ญหาได้อยา่มสีติสมเหตุผล มคีวามรู้และทักษะท่ีจ าเ ป็น ตามหลักสูตร ตลอดจนมีทกัษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมเีจตคติท่ีดีตอ่อาชีพสุจริต 
 2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบง่ชี้  ท่ีมุง่เน้นการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีของครูอยา่งมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลทั้งการพฒันาตนเองและในดา้นการจดัการศึกษา การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองและช ุมชน 
รว่มกนัปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น มกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริการ
ท่ีส่ง เสริมให้ผูเ้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ภายใต้ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก  าหนดในกฎกระทรวง 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ม ี1 มาตรฐาน 2 ตัวบง่ชี้  ท่ีมุง่เน้นให้สถานศึกษามี
การสร้าง สง่เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ 
 4. มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ม ี1 มาตรฐาน 2 ตัวบง่ชี้  ท่ีมุง่ เน้นให้สถานศึกษาพฒันา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก  าหนดข้ึน 
 5. มาตรฐานด้านมาตรการส่ง เสริม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ ่งชี้  ท่ีมุง่ เน้ นให้สถาน ศึกษามีการจัด
กจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิ รูปการศึกษาเพื่อพ ัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดบัคณุภาพสูงข้ึน 
 มาตรฐานการศึกษาทั้ง 15 มาตรฐาน 65 ตวับง่ชี้  เ ป็นตวัก  าหนดทิศทางให้สถานศึกษาได้พ ัฒนา
ศกัยภาพและเตรียมความพร้อม เพื่ อมุง่ ท่ีจะพ ัฒนาจดัการศึกษาให้ มคีุณภาพมากย่ิง ข้ึน อีกทั้ง เพื่อเป็น
แนวทางในประเมนิคณุภาพภายในและการรองรับการประเมนิคณุภาพภายนอกตอ่ไป 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน 

มาตรฐานที ่  1  ผู้ เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งช้ี 

1. ผูเ้รียนมสุีขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก  าลงักายสม า่เสมอ 
2. ผูเ้รียนมนี ้ าหนัก สว่นสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพย์ติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยั 

อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ผูเ้รียนเห็นคณุคา่ในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
5. ผูเ้รียนมมีนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกยีรติผู ้อ่ืน 
6. ผูเ้รียนสร้างผลงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กฬีา/นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 
 

มาตรฐานที ่  2  ผูเ้รียนมคีณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตวับง่ชี้ 

1. ผูเ้รียนมคีณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร 
2. ผูเ้รียนมคีวามเอ้ืออาทรและกตัญญกูตเวทีตอ่ผู ้มพีระคณุ 
3. ผูเ้รียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง  
ผูเ้รียนมคีวามตระหนัก รู้คณุคา่ รว่มอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 

มาตรฐานที ่  3  ผูเ้รียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง  
                         อยา่งตอ่เน่ือง 

ตวับง่ชี้ 
1. ผูเ้รียนมนิีสัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหลง่เรียนรู้และส่ือตา่ง ๆ 

รอบตวั 
2.   ผูเ้รียนมทีกัษะในการอา่น ฟัง ดู พดู เขียนและตั้งค าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
3.   ผูเ้รียนเรียนรู้รว่มกนัเป็นกลุม่ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  
4.   ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
 



มาตรฐานที ่  4  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแกปั้ญหาได้
อยา่งมสีติสมเหตุผล 

ตวับง่ชี้ 

1.   ผูเ้รียนสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอา่น ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิด 
      ของตนเอง 
2.   ผูเ้รียนสามารถน าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
3.  ผูเ้รียนสามารถก  าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมเีหตุผลประกอบ 
4.  ผูเ้รียนมคีวามคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิจ  
 
มาตรฐานที ่  5  ผูเ้รียนมคีวามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

ตวับง่ชี้ 
1. ผูเ้รียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ผูเ้รียนมผีลการประเมนิสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
3. ผูเ้รียนมผีลการประเมนิการอา่น คิดวเิคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
4. ผูเ้รียนมผีลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

มาตรฐานที ่  6  ผูเ้รียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกบัผู้อ่ืนไดแ้ละมเีจตคติ 
                    ท่ีดีตอ่อาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ี 
1.   ผูเ้รียนมกีารวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2.   ผูเ้รียนท างานอยา่งมคีวามสุข มุง่ม ัน่พฒันางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง 
3.   ผูเ้รียนท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้
4.   ผูเ้รียนมคีวามรู้สึกท่ีดีตอ่อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่  7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตวับง่ชี้ 

1. ครูมกีารก  าหนดเป้าหมายคณุภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

2. ครูมกีารวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใชข้อ้มูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

3.   ครูมกีารออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง 
      สติปัญญา 
4.   ครูมคีวามสามารถในการใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมปัิญญา    
      ของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
5. ครูมวีดัและการประเมนิผลการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ี 
     หลากหลาย 
6. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาให้แกผู่เ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคณุภาพชีวิตดว้ยความ 
     เสมอภาค 
7. ครูมกีารศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการ

สอน 
8. ครูมกีารจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 
มาตรฐานที ่  8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับง่ชี้ 
1. ผูบ้ริหารมวีสัิยทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียน 
2. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใชข้อ้มลูผลการประเมนิหรือผลการวิจยั เป็นฐาน

คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
3. ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก  าหนดไวใ้น

แผนปฏิบติัการ 
4. ผูบ้ริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
5. นักเรียน ผูป้กครองและชมุชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 
6. ผูบ้ริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา 



มาตรฐานที ่  9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชมุชน ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับง่ชี้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบท่ีก  าหนด 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาก  ากบัติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. ผูป้กครองและชมุชนเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาสถานศึกษา  
 

มาตรฐานที ่  10  สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น 

ตัวบ่งช้ี 
1. สถานศึกษามหีลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
2. สถานศึกษามกีารจดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 
3. สถานศึกษามกีารจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสง่เสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 
4. สถานศึกษามกีารสนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดล้งมอืปฏิบติัจริงจนสรุป

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 

มาตรฐานที ่  10  สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น 

ตัวบ่งช้ี 

5. สถานศึกษามกีารนิเทศภายใน ก  ากบั ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยา่งสม า่เสมอ 

6. สถานศึกษามกีารจดัระบบดูแลชว่ยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน  
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่ 11  สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีสง่เสริมให้ผูเ้รียนพฒันา 
เต็มศกัยภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
1. สถานศึกษามหี้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มส่ิีงอ านวยความ

สะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มรม่ร่ืนและมแีหลง่เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  
2. สถานศึกษามกีารจดัโครงการ กจิกรรมท่ีสง่เสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  
3. สถานศึกษามกีารจดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมสีว่นรว่ม 
 

มาตรฐานที ่  12  สถานศึกษามกีารประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง  
ตัวบ่งช้ี 

1. สถานศึกษามกีารก  าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามกีารจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง่

พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามกีารจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา

คณุภาพสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามกีารติดตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5. สถานศึกษามกีารน าผลการประเมนิคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา

คณุภาพการศึกษาอยา่งตอ่เน่ือง 
6. สถานศึกษามกีารจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเ ป็นรายงานการประเมนิคณุภาพภายใน  

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่  13  สถานศึกษามกีารสร้าง สง่เสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 

1.   มกีารสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ ทั้งภายใน  
     และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้ 
     เกีย่วขอ้ง 
2. สถานศึกษามกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบั

ครอบครัว ชมุชนและองค์กรท่ีเกีย่วขอ้ง 
 



มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่  14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้น  
ท่ีก  าหนดข้ึน 

ตวับง่ชี้ 
1. สถานศึกษามกีารจดัโครงการ กจิกรรมท่ีสง่เสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสัิยทศัน์ ปรัชญา

และจุดเน้นของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามผีลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้น

ของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการจัดโครงการ  กจิกรรมทีส่่งเสริมแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที ่  15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏรูิปการศึกษาเพ่ือพฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตวับง่ชี้ 

1.  สถานศึกษามกีารจดัโครงการ กจิกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.  สถานศึกษามผีลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 

 


