
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชวินติ มัธยม 
แนบทายประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
1.2 มีน้ําหนัก สวนสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
1.3 ปองกันตนเองจากสิง่เสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง            
      โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 
1.6 สรางผลงานจากเขารวมกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตญัูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรกัษและพฒันาสิง่แวดลอม 
 
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพฒันาตนเอง                

        อยางตอเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเตมิ 
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู  และนําเสนอผลงาน 
 
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได  
                  อยางมีสติ สมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเรือ่งทีอ่าน ฟงและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมเีหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
 
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทกัษะที่จําเปนตามหลักสตูร 
5.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
 



 

 
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
                  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเรจ็ 
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได 
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสจุริต  และหาความรูเกี่ยวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
 ตัวบงชี้ ครูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสทิธิภาพ
และประสทิธิผล 7 ขอ ดังนี้ 
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ   
      คุณลักษณะที่พึงประสงค 
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมลูในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพือ่พัฒนา  
      ศักยภาพของผูเรียน 
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพฒันาการทาง 
      สติปญญา 
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบัการนําบรบิทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบรูณาการ 
      ในการจัดการเรียนรู 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพฒันาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิต          
      ดวยความเสมอภาค 
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับ  
      การสอน 
7.8 ครูประพฤตปิฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเตม็เวลา เต็มความสามารถ 
 
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล 
8.1 ผูบรหิารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
8.2 ผูบรหิารใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเปนฐาน 
      คิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 
8.3 ผูบรหิารสามารถบรหิารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผูบรหิารสงเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรบัการกระจายอํานาจ 
8.5 นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพงึพอใจในผลการบรหิารการจัดการศึกษา 
8.6 ผูบรหิารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ    
      เต็มเวลา 
 



 

 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี 
                    ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามทีร่ะเบียบกําหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากบั ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ                      
      สถานศึกษาใหบรรลผุลสําเรจ็ตามเปาหมาย 
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน           
                       อยางรอบดาน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกบัทองถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ            
        ความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีส่งเสริม  และตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด  
        และความสนใจของผูเรียน 
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตจิรงิจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มปีระสทิธิภาพและครอบคลุมถงึผูเรียนทุกคน 
 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบรกิารที่สงเสรมิใหผูเรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิง่อํานวยความสะดวก    
        พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรบัผูเรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ 
        เรียนรูแบบมีสวนรวม 
 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพ    
        สถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
        อยางตอเนื่อง 
12.6 จัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 



 

 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู                
        ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียนและบุคลากรของ 
        สถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ  
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากบัครอบครัว  
        ชุมชน และองคกรทีเ่กี่ยวของ 
 
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทศัน ปรัชญาและจุดเนนทีก่ําหนดขึ้น 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
        สถานศึกษา  
14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
        สถานศึกษา 
 
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริม 
                           สถานศึกษาใหยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 


