ประกาศโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์ )
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
……………………………………………………
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมาย
และยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กาหนดค่าเป้ าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และการมี ส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้อง ทั้งบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน
ผูป้ กครองเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานการศึ กษาการประเมิ นคุ ณภาพภายใน และเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง (ใจดี อุปถัมภ์) มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรี ยนจึงได้กาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพี่นอ้ ง (ใจดีอุปถัมภ์)
ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา
ทาน/

ประกาศโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์ )
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 นโยบายการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ สองที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึ ก ษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิ รู ประบบการประเมิ นและการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุ ณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2559 โรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง(ใจดี อุปถัมภ์) จึงขอยกเลิ กประกาศโรงเรี ยน เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมี
ส่ วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้อง ทั้งบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครองและประชาชนในชุ มชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุ ณภาพภายใน และ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพี่นอ้ ง (ใจดีอุปถัมภ์)

ประกาศโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์ )
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
……………………………………………………
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมาย
และยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กาหนดค่าเป้ าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และการมี ส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้อง ทั้งบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน
ผูป้ กครองเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานการศึ กษาการประเมิ นคุ ณภาพภายใน และเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง (ใจดี อุปถัมภ์) มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรี ยนจึงได้กาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพี่นอ้ ง (ใจดีอุปถัมภ์)
ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา
ทาน/

การกาหนดค่ าเป้าหมาย แนบท้ ายประกาศโรงเรียน คลองสองพีน่ ้ อง(ใจดีอุปถัมภ์ )
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ

ระดับดีมาก

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ

ร้อยละ 90

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 97

๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยง

ร้อยละ 97

ต่อความรุ นแรง โรค ภัยอุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ร้อยละ 97

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น

ร้อยละ 98

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/

ร้อยละ 95

นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์

ระดับดีมาก

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร

ร้อยละ 95

๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

ร้อยละ98

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ96

๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

ร้อยละ96

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเอง อย่างต่ อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
และสื่ อต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ระดับดีมาก
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95

เพิ่มเติม
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน

ร้อยละ 96

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน

ร้อยละ98

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบคิดสร้ างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อ
เขียนตามความคิดของตนเอง

ระดับดีมาก
ร้อยละ 96

๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง

ร้อยละ 97

๔.๓ กาหนดเป้ าหมายคาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร้อยละ 96

๔.๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ร้อยละ96

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร

ระดับดี

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ80

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ100

๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 60

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ80

ระดับดีเยี่ยม

ร่ วมกับผู้อนื่ ได้ ดีและมีเจตคติที่ ดีต่ออาชีพสุ จริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ

ร้อยละ96

๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ98

๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

ร้อยละ98

๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชี พที่ตนเอง

ร้อยละ99

สนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ

ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ100

กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ

ร้อยละ92

จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๗.๓ ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

ร้อยละ98

บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญา

ร้อยละ91

ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย

ร้อยละ100

วิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยน
และคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค

ร้อยละ100

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ91

และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ

ร้อยละ97

สถานศึกษา
๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ร้อยละ97

ความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนา

ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4

ผูเ้ รี ยน
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน

ระดับ 5

หรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่

ระดับ 5

กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย

ระดับ5

อานาจ
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา

ระดับ 4

๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด

ระดับ 5

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล

ระดับดีมาก

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด

ระดับ 4

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ระดับ 4

ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ระดับ 5

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีมาก

๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ระดับ 4

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด

ระดับ 4

ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ

ระดับ 4

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุ นให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง

ระดับ 4

จนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการ

ระดับ 4

สอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน

ระดับ 4

ทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ่ งเสริม
ให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มี สิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่ มรื่ น
และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน

ระดับดีมาก
ระดับ 4

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๑๑.๒ จัดโครงการ กิ จกรรมที่ ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับ 4

ผูเ้ รี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุ ดที่ ให้บ ริ ก ารสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้ อให้ผูเ้ รี ย น

ระดับ 4

เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ระดับดีมาก

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับ 4

๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

ระดับ 4

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ

ระดับ 4

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

ระดับ 4

สถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

ระดับ 4

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับ 4

มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ น
สั งคมแห่ งการเรี ยนรู้

ระดับดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับ 4

จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง

ระดับ 4

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์

ระดับดี
ระดับ5
ผูเ้ รี ยนร้อยละ90

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับ

ระดับดีมาก

คุณภาพสู งขึน้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ

ระดับ 4

ปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

ระดับ 4

โครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสุขภาวะ

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสุขภาวะ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ี

ทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ

ทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
และมีสุนทรียภาพโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้

สุ ขภาพและออกกาลังกาย

สุ ขภาพและออกกาลังกาย

- กิจกรรมออกกาลังกายหน้าเสาธง

สม่าเสมอ

สม่าเสมอ

- อาหารเสริ มนม
- กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
- อบรมผูน้ านักเรี ยน (อย.น้อย)
- เด็กไทยฟันดี
- จัดบริ การตรวจสุ ขภาพ/ฉีด
วัคซีน/ทาฟัน
- กิจกรรมผมสวยไร้เหา
- คลินิกเด็กอ้วน
- โครงการแข่งขันกีฬา
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- โครงการอาหารกลางวัน
- ทดสอบสมรรถภาพ
ฯลฯ

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมี

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมี

สมรรถภาพทางกายตาม

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน

๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพ

๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพ

ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยง

ตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยง

ต่อความรุ นแรง โรค ภัย

ต่อความรุ นแรง โรค ภัย

อุบตั ิเหตุ และปัญหาทาง

อุบตั ิเหตุ และปัญหาทาง

เพศ

เพศ

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มี

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มี

ความมัน่ ใจ กล้า

ความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก

แสดงออกอย่างเหมาะสม

อย่างเหมาะสม

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผอู ้ ื่น

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผอู ้ ื่น

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้า

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้า

ร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ

ร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ

ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/

ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ

นันทนาการ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่ านิยมทีพ่ งึ

จริยธรรมและค่ านิยมทีพ่ งึ

จริยธรรมและค่ านิยมทีพ่ งึ

ประสงค์

ประสงค์

ประสงค์ โครงการ/กิจกรรม

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสู ตร

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสู ตร

๒.๒เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญู

๒.๒เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญู

กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

๒.๓ ยอมรับความคิดและ

๒.๓ ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง

วัฒนธรรมที่แตกต่าง

๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วม

๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วม

อนุรักษ์และพัฒนา

อนุรักษ์และพัฒนา

สิ่ งแวดล้อม

สิ่ งแวดล้อม

ดังนี้
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมวันสาคัญ เช่น แห่
เทียนพรรษา วันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ ทาบุญวันขึ้น
ปี ใหม่
- กิจกรรมวันไหว้ครู ประจาปี
การศึกษา
- กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
- โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ- ยุว
กาชาด
- โครงการกีฬาภายใน
ฯลฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะใน

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะใน

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะใน

การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง

การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง

การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง

รักเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง

รักเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง

รักเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่ อเนื่อง

อย่างต่ อเนื่อง

อย่างต่ อเนื่อง โครงการ/

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง

แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง

จากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้

จากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้

และสื่ อต่างๆ รอบตัว

และสื่ อต่างๆ รอบตัว

๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู

๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู

กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย
- โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ
การเรี ยนรู้

พูด เขียน และตั้งคาถาม

พูด เขียน และตั้งคาถาม

- กิจกรรมรักการอ่าน

เพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพื่อค้นคว้าหาความรู้

- แนะนาหนังสื อใหม่

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

- กิจกรรมส่ งเสริ มการใช้

๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการ
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม

เรี ยนการสอน

การเรี ยนรู ้ระหว่างกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ - กิจกรรมส่ งเสริ มการใช้
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
การเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
เทคโนโลยีในการแสวงหา
เรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
ความรู้ดว้ ยตนเอง
เรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรี ยนมี

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรี ยนมี

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรี ยนมี

ความสามารถในการคิดอย่ าง

ความสามารถในการคิดอย่ าง

ความสามารถในการคิดอย่ าง

เป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์

เป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์

เป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์

ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมี

ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมี

ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมี

สติสมเหตุผล

สติสมเหตุผล

สติสมเหตุผล โครงการ/

๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน

กิจกรรม ดังนี้

อ่าน ฟั ง และดู และสื่ อสาร

ฟัง และดู และสื่ อสารโดย

- กิจกรรมพัฒนาทักษะ

โดยการพูดหรื อเขียนตาม

การพูดหรื อเขียนตาม

ความคิดของตนเอง

ความคิดของตนเอง

๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่

๔.๒นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา

๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธี

ด้วยภาษาหรื อวิธีการของ

แก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อ

ตนเอง

วิธีการของตนเอง

๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์

๔.๓กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์

ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมี

ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ

เหตุผลประกอบ

๔.๔ มีความคิดริ เริ่ ม และ

๔.๔มีความคิดริ เริ่ ม และ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจ

กระบวนการคิด
- กิจกรรมแนะแนว
- โครงงานตามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้
- การสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง
ฯลฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้

และทักษะทีจ่ าเป็ นตาม

และทักษะทีจ่ าเป็ นตาม

และทักษะทีจ่ าเป็ นตาม

หลักสู ตร

หลักสู ตร

หลักสู ตร โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไป

แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไป

ตามเกณฑ์

ตามเกณฑ์

- โครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- โครงการสนับสนุนส่ งเสริ ม
การนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ

ในรู ปแบบ ต่าง ๆ

สาคัญตามหลักสู ตร

สาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไป - โครงการแข่งขันทักษะตาม

เป็ นไปตามเกณฑ์

ตามเกณฑ์

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด - โครงการวัดและประเมินผล

คิดวิเคราะห์ และเขียน

วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไป

- โครงการซ่อมเสริ ม

เป็ นไปตามเกณฑ์

ตามเกณฑ์

- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็ นไปตามเกณฑ์

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็ นไปตามเกณฑ์

นักเรี ยน
- โครงการพัฒนาหลักสู ตร

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะใน

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะใน มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะใน

การทางาน รักการทางาน

การทางาน รักการทางาน

การทางาน รักการทางาน

สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่

สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่

สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่

ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพ

ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพ

ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพ

สุ จริต

สุ จริต

สุ จริต โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้

๖.๑ วางแผนการทางานและ

๖.๑ วางแผนการทางานและ

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ดาเนินการจนสาเร็ จ

ดาเนินการจนสาเร็ จ

- กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว

๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข

๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข

มุ่งมัน่ พัฒนางาน และ

มุ่งมัน่ พัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของ

ภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง

ตนเอง

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียงในชั้น

๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพ

๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพ

- กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน

สุ จริ ตและหาความรู้

สุ จริ ตและหาความรู้

- กิจกรรมธนาคารนักเรี ยน

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ

สนใจ

เรี ยน

ฯลฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงาน

บทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมี

บทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพ

ตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมี

ประสิ ทธิภาพและเกิด

และเกิดประสิ ทธิผล

ประสิ ทธิภาพและเกิด

ประสิ ทธิผล
๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมาย

๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ

คุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้

กระบวนการ สมรรถนะ และ

ทักษะกระบวนการ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ ๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ น
พึงประสงค์
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล และใช้ขอ้ มูลใน

๗.๓ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่าง

กิจกรรม ดังนี้
- งานวิจยั หรื อรายงานพัฒนา
คุณภาพนักเรี ยน
- การสอนตรงตามวุฒิการศึกษา

รายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการ

- นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ตามกลุ่ม

วางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ

สาระอยูใ่ นเกณฑ์ที่พึงพอใจ

พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน

การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ๗.๓ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ ที่
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน

ประสิ ทธิผล โครงการ/

- มีโครงการพัฒนาครู ในรายวิชา
ที่สอนอย่างสม่าเสมอ

ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง - ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
น้อย ๑ เรื่ อง/คน/ปี
สติปัญญา

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการ ๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

- มีหลักฐานการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
เป็ นรายบุคคลและมีแผนที่

เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บท

สนองตอบต่อความแตกต่าง

๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา

ระหว่างบุคคล

เหมาะสมผนวกกับการนา

บูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้

บริ บทและภูมิปัญญาของ

๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่

ทางสติปัญญา

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู้
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้

- ครู สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรี ยนการสอน

มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ - ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่บ่ง
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
บอกถึงการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด

ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่

- ครู สร้างและพัฒนาสื่ อ

หลากหลาย

นวัตกรรม
- ครู มีหลักฐานการวัดและ
ประเมินผูเ้ รี ยน
- ครู มีบนั ทึกหลังสอน
ฯลฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา

๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา

และแก้ไขปั ญหาให้แก่

และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยน

ผูเ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและ

ทั้งด้านการเรี ยนและคุณภาพ

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ

ชีวติ ด้วยความเสมอภาค

ภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษาวิจยั และ

พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้

วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้

ผลในการปรับการสอน

๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีและเป็ น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙

๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และ

พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ใน
ผลในการปรับการสอน

ครู จดั การเรี ยนการสอน

ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ

แนวทางการปฏิบัติ

๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีและเป็ นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบตั ิ

สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่

อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด

อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด

อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด

ประสิ ทธิผล

ประสิ ทธิผล

ประสิ ทธิผล โครงการ/

๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะ
ผูน้ าและความคิดริ เริ่ มที่
เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม
และใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั
เป็ นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริ หารการจัดการศึกษา

๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะ
ผูน้ าและความคิดริ เริ่ มที่
เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม
และใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั
เป็ นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริ หารการจัดการศึกษา

กิจกรรม ดังนี้
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ หาร
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
สาหรับผูบ้ ริ หาร
- โครงการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษา
- งานวิจยั หรื อรายงานพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา
- การประชุมปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- การมอบหมายงานสอนตรง
ตามวุฒิการศึกษา
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา
๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา
คาปรึ กษาทางวิชาการและ คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจ
เอาใจใส่ การจัดการศึกษา ใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
และเต็มเวลา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ

- การกาหนดการประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้ปกครอง

สถานศึกษา และผู้ปกครอง

สถานศึกษา และผู้ปกครอง

ชุ มชนปฏิบัติงานตามบทบาท

ชุ มชนปฏิบัติงานตามบทบาท

ชุ มชนปฏิบัติงานตาม

หน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพ

หน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพ

บทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมี

และเกิดประสิ ทธิผล

และเกิดประสิ ทธิผล

ประสิ ทธิภาพและเกิด

๙.๑ คณะกรรมการ

ประสิ ทธิผล โครงการ/

๙.๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ

สถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ

หน้าที่ตามที่ระเบียบ

หน้าที่ตามที่ระเบียบ

กาหนด

กาหนด

๙.๒ คณะกรรมการ

๙.๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษากากับติดตาม

กิจกรรม ดังนี้
- การประชุมปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ดูแลและขับเคลื่อนการ

สถานศึกษากากับติดตาม - การประชุมคณะกรรมการ
ดูแลและขับเคลื่อนการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาเนินงานของ

ดาเนินงานของ

- คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

สถานศึกษาให้บรรลุผล

สถานศึกษาให้บรรลุผล

- การกาหนดการประชุมของ

สาเร็ จตามเป้ าหมาย

สาเร็ จตามเป้ าหมาย

๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้า

๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้า

มามีส่วนร่ วมในการ

มามีส่วนร่ วมในการ

- จัดทาจุลสาร แผ่นพับ

พัฒนาสถานศึกษา

พัฒนาสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการสถานศึกษา
- ประชุมเครื อข่ายผูป้ กครอง

- ให้บริ การสถานที่แก่ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามี

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามี

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการ

การจัดหลักสู ตรกระบวนการ

การจัดหลักสู ตร กระบวนการ

จัดหลักสู ตรกระบวนการเรี ยนรู้

เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน

คุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน - แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร

๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผเู้ รี ยน
เลือกเรี ยนตามความถนัด
ความสามารถและความ
สนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ที่ส่งเสริ มและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง

๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษา

วิชาการและหลักสู ตร

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
หลักสู ตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับท้องถิ่น
- ประกาศการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
หลากหลายให้ผเู้ รี ยน
ทางการเรี ยน
เลือกเรี ยนตามความถนัด - กิจกรรมปรับปรุ งหลักสู ตร
ความสามารถและความ
สถานศึกษา/หลักสู ตรกลุ่มสาระ ฯ
สนใจ
- โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการ
เรี ยนรู้
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
- โครงการเสริ มสร้างประสบการณ์
ผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและ
ปฐมวัย
ตอบสนองความ
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ต้องการ ความสามารถ
- โครงการส่ งเสริ มพัฒนา
ความถนัดและความ
ประชาธิปไตย
สนใจของผูเ้ รี ยน
- โครงการช่วยเหลือดูแลนักเรี ยน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั
- แผนปฏิบตั ิการประจาปี
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ - ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมและ

ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง

จนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ย

จนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ย

ตนเอง

ตนเอง

๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ

๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ

ติดตามตรวจสอบและนา

ติดตามตรวจสอบและนา

ผลไปปรับปรุ งการเรี ยน

ผลไปปรับปรุ งการเรี ยน

การสอนอย่างสม่าเสมอ

การสอนอย่างสม่าเสมอ

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ

ผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน

และครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน

ทุกคน

ทุกคน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการ มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการ มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี
จัดสภาพแวดล้อมและการ

จัดสภาพแวดล้อมและการ

การจัดสภาพแวดล้อมและ

บริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียน

บริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียน

การบริการทีส่ ่ งเสริมให้

พัฒนาเต็มศักยภาพ

พัฒนาเต็มศักยภาพ

ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ นและมี
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย

๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาด - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และปลอดภัยมีสิ่งอานวย ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ความสะดวก พอเพียง อยู่ - โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
อนามัยของนักเรี ยน
ในสภาพใช้การได้ดี
- โครงการอาหารกลางวัน
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ นและมี
- โครงการสนับสนุนปั จจัยสู่ การ
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน เรี ยนรู้
- โครงการแข่งขันกีฬา
๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่ - โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ
การเรี ยนรู้
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของ

และความปลอดภัยของ

ผูเ้ รี ยน

ผูเ้ รี ยน

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การ

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การ

สื่ อและเทคโนโลยี

สื่ อและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอื้อให้

สารสนเทศที่เอื้อให้

ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

และหรื อเรี ยนรู้แบบมี

และหรื อเรี ยนรู้แบบมี

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยน
- การปรับปรุ งภูมิทศั น์ของ
สถานศึกษา
- การปรับปรุ งพัฒนา
ห้องปฏิบตั ิการ/ห้องเรี ยน
ฯลฯ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามี

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามี

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามี

การประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามที่

ของสถานศึกษาตามที่

ของสถานศึกษาตามที่

กาหนดในกฎกระทรวง

กาหนดในกฎกระทรวง

กาหนดในกฎกระทรวง

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐาน

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐาน

การศึกษาของ

การศึกษาของ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทามาตรฐานสถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตาม ๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตาม - มีบนั ทึกการประชุมของ
คณะกรรมการ
แผนพัฒนาการจัด
แผนพัฒนาการจัด
- มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาของ
การศึกษาของ
จัดทาแผนพัฒนาการจัด
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
การศึกษา
คุณภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพตามมาตรฐาน - มีแผนพัฒนาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานศึกษา
การศึกษาของ
การศึกษาของ

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูล

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูล

สารสนเทศและใช้

สารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการ

สารสนเทศในการ

บริ หารจัดการเพื่อพัฒนา

บริ หารจัดการเพื่อ

คุณภาพสถานศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและ

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน

ประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

ของสถานศึกษา

๑๒.๕ นาผลการประเมิน

๑๒.๕ นาผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและ

คุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใช้วางแผน

ภายนอกไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่ อง

อย่างต่อเนื่ อง

- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริ หารและ
สารสนเทศ
- การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
- โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี
- มีโครงสร้างระบบการบริ หาร
- มีคาสั่งมอบหมายงาน
- มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
- การประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
- มีการกาหนดแนวการประเมิน
คุณภาพภายใน

๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่ ๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่ - มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
เป็ นรายงานการประเมิน
เป็ นรายงานการประเมิน จัดทารายงาน
- มีรายงานการพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน
การศึกษาประจาปี
- และนาเสนอรายงานต่อต้น
สังกัดและชุมชน
- มีการนาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของต้นสังกัด
มาปรับปรุ งและพัฒนา
ฯลฯ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคม
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคม
แห่ งการเรียนรู้
แห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน
การสร้ าง ส่ งเสริม
ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ ง
สนับสนุน ให้ สถานศึกษา
การเรี ยนรู้
เป็ นสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้
ทั้งภายในและภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
สถานศึกษาเพือ่ พัฒนาการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับ
สถานศึกษากับครอบครัว
ครอบครัว ชุมชนและ
ชุมชนและองค์กรที่
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคม
แห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน
ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ ง
การเรี ยนรู้ โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
-กิจกรรมทัศนศึกษา
- โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยน และชุมชน
ฯลฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ
แนวทางการปฏิบัติ
สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของ
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของ
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย
สถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
จุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
จุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้ โครงการ/
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่
กิจกรรม ดังนี้
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ - โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม
ตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์
ตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ปรัชญา และจุดเน้นของ
ปรัชญาและจุดเน้นของ
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
นักเรี ยน
๑๔.๒ ผลการดาเนินงาน
๑๔.๒ ผลการดาเนินงาน
- กิจกรรมแนะแนว
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
ปรัชญาและจุดเน้นของ - โครงการพัฒนาการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย
สถานศึกษา
สถานศึกษา
- กิจกรรมเสริ มอัจฉริ ยภาพ
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรี ยน
- โครงการนิเทศภายใน
โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตย
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื อ-ยุว
กาชาด
ฯลฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ

แนวทางการปฏิบัติ

สถานศึกษา

มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม

ตามนโยบาย จุดเน้ น แนว

ตามนโยบาย จุดเน้ น แนว

ตามนโยบาย จุดเน้ น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่

พัฒนาและส่ งเสริม

พัฒนาและส่ งเสริม

พัฒนาและส่ งเสริม

สถานศึกษาให้ ยกระดับ

สถานศึกษาให้ ยกระดับ

สถานศึกษาให้ ยกระดับ

คุณภาพสู งขึน้

คุณภาพสู งขึน้

คุณภาพสู งขึน้ โครงการ/

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม

กิจกรรม ดังนี้

พิเศษเพื่อตอบสนอง

พิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบาย จุดเน้นตาม

นโยบายจุดเน้นตาม

แนวทางการปฏิรูป

แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา

การศึกษา

๑๕.๒ ผลการดาเนินงาน

๑๕.๒ ผลการดาเนินงาน

บรรลุตามเป้ าหมาย

บรรลุตามเป้ าหมาย

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
- โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม
- โครงการพัฒนาการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย
- โครงการการจัดการเรี ยนรู ้สู่
อาเซียน
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
อนามัยนักเรี ยน
- โครงการช่วยเหลือดูแล
นักเรี ยน
ฯลฯ

