
คคคำนคคำ

การประกกันคคุณภาพการศศกษา  เปป็ นกระบวนการหนศนึ่งททนึ่มทความสสาคกัญยยนึ่ง 
ในการพกัฒนาคคุณภาพการศศกษา เปป็ นกระบวนการททนึ่สามารถยยืนยกันถศงคคุณภาพ
ททนึ่แท ท้จรยงททนึ่เกยดจากการบรยหารจกัดการศศกษาของสถานศศกษา โดยได ท้กสาหนด
ไว ท้ในพระราชบกัญญกัตยการศศกษาแหห่งชาตย พคุทธศกักราช  2542 ให ท้การประกกัน
คคุณภาพการศศกษาเปป็ นสห่วนหนศนึ่งของกระบวนการบรยหารการศศกษาททนึ่กสาหนดให ท้
สถานศศกษาและหนห่วยงานต ท้นสกังกกัดต ท้องดสาเนยนการอยห่างตห่อเนยืนึ่อง  ทกั ทั้งระบบ
การประกกันคคุณภาพภายใน และระบบการประกกันคคุณภาพภายนอก ในสห่วนของ
การประกกันคคุณภาพภายในนกั ทั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกกันคคุณภาพ
ภายในระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน เรยืนึ่อง กสาหนดหลกักเกณฑฑ์และแนวปฏยบกัตย
เกทนึ่ยวกกับการประกกันคคุณภาพภายในระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระบคุให ท้สถานศศกษากสาหนดมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา เพยืนึ่อเปป็ น
แนวทางการพกัฒนาคคุณภาพการศศกษา

โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรทจศงได ท้ดสาเนยนการกสาหนดมาตรฐานการศศกษาของ
สถานศศกษา สสาหรกับดสาเนยนงานตามนโยบายและจคุดเน ท้นในระดกับสถานศศกษา 
โดยให ท้มทความเหมาะสมและสอดคล ท้องกกับมาตรฐานการศศกษาชาตย มาตรฐาน
การศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน กระทรวงศศกษาธยการททนึ่ประกาศให ท้ใช ท้มาตรฐานการ
ศศกษาปฐมวกัยและการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน เมยืนึ่อวกันททนึ่ ๑๖ กคุมภาพกันธฑ์ ๒๕๕๔ 
ทกั ทั้งนททั้โรงเรทยนได ท้พกัฒนามาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา และประกาศใช ท้
มาตรฐานการศศกษาและกสาหนดคห่าเปท้าหมายมาตรฐานการศศกษา สสาหรกับใช ท้
เปป็ นแนวทางในการพกัฒนาคคุณภาพการศศกษาของโรงเรทยน ตกั ทั้งแตห่ปทการศศกษา 
๒๕๕๘ เปป็ นต ท้นไป

โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรทขอขอบคคุณ คณะทสางานกสาหนดมาตรฐานการ
ศศกษาของสถานศศกษาทคุกทห่าน ททนึ่มทสห่วนรห่วมในการจกัดทสามาตรฐานการศศกษา
และกสาหนดคห่าเปท้าหมายสสาหรกับการพกัฒนาในครกั ทั้งนททั้และหวกังวห่าเอกสารฉบกับนททั้
จะเปป็ นประโยชนฑ์ตห่อผผ ท้บรยหารสถานศศกษา ครผผผ ท้สอน ผผ ท้ททนึ่เกทนึ่ยวข ท้องทคุกฝห่ าย ใน
การดสาเนยนงานใช ท้มาตรฐานการศศกษาเพยืนึ่อพกัฒนา สห่งเสรยม สนกับสนคุน กสากกับ
ดผแลและตยดตามตรวจสอบคคุณภาพการศศกษาททนึ่สห่งผลตห่อคคุณภาพผผ ท้เรทยนตห่อไป

โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท
๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘



ททิศทคำงกคำรพ พัฒนคำคคุณภคำพสถคำนศศกษคำ

                           การจกัดการศศกษา  ถยือเปป็ นภารกยจหลกักของสถานศศกษา
ททนึ่ต ท้องบรยหารจกัดการศศกษาและพกัฒนาคคุณภาพผผ ท้เรทยนให ท้ได ท้ตามมาตรฐานการ
ศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรทได ท้นสาผลการวยเคราะหฑ์  SWOT ของ
สถานศศกษา  นโยบายและจคุดเน ท้นของหนห่วยงานต ท้นสกังกกัด/จกังหวกัดและองคฑ์กร
ปกครองสห่วนท ท้องถยนึ่น ททนึ่มาจากการสห่วนรห่วมคยด  รห่วมวางแผน และรห่วมทสาของ
ผผ ท้ททนึ่เกทนึ่ยวข ท้องทคุกฝห่ ายมากสาหนดกรอบทยศทางการพกัฒนาคคุณภาพการศศกษา
โดยมคุห่งเน ท้นททนึ่คคุณภาพผผ ท้เรทยนเปป็ นสสาคกัญ ดกังนททั้

            มคุห่งมกันึ่นพกัฒนาสถานศศกษาสผห่ความเปป็ นเลยศ  พกัฒนาผผ ท้เรทยนให ท้มท
คคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน มทสมรรถนะและถศงพร ท้อมด ท้วย
คคุณลกักษณะททนึ่พศงประสงคฑ์ สห่งเสรยมและพกัฒนาครผและบคุคลากรให ท้มทคคุณภาพ
ระดกับมยืออาชทพ สยืบสานวกัฒนธรรมประเพณทและวยถทช ทว ยตตามหลกักปรกัชญาของ
เศรษฐกยจพอเพทยง ขกับเคลยืนึ่อนการจกัดการศศกษาโดยการมทสห่วนรห่วมจากทคุกภาค
สห่วนในชคุมชน

๑. พกัฒนาผผ ท้เรทยนให ท้มทคคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน
๒. สห่งเสรยมคคุณธรรม จรยยธรรม คคุณลกักษณะอกันพศงประสงคฑ์ตาม

หลกักสผตรและมทคห่านยยมอกันดทงามบนพยืทั้นฐานความเปป็ นไทย

๑. วทิส พัย
ท พัศนน
๑. วทิส พัย
ท พัศนน

๒. พ พันธ
กทิจ
๒. พ พันธ
กทิจ



๓. สห่งเสรยมและพกัฒนาครผและบคุคลากรให ท้มทคคุณภาพระดกับมยืออาชทพ
๔. สห่งเสรยมการประยคุกตฑ์ใช ท้เทคโนโลยทเพยืนึ่อการเรทยนรผ ท้อยห่างสร ท้างสรรคฑ์

  ๕. พกัฒนาการจกัดการศศกษาโดยการมทสห่วนรห่วมจากทคุกภาคสห่วนใน
ชคุมชน

๖. สห่งเสรยมการสยืบสานวกัฒนธรรมประเพณทและวยถทช ทว ยตตามหลกักปรกัชญา
ของเศรษฐกยจพอเพทยง
            ๗. สห่งเสรยมการปกครองระบอบประชาธยปไตยอกันมทพระมหากษกัตรยยฑ์
ทรงเปป็ นประมคุข

            ๑. นกักเรทยนมทคคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษา
๒. โรงเรทยนมทหลกักสผตรและมทกระบวนการจกัดการเรทยนรผ ท้ททนึ่สอดคล ท้องกกับ

ความต ท้องการและศกักยภาพของผผ ท้เรทยน
๓. นกักเรทยนมทคคุณธรรม จรยยธรรม  คคุณลกักษณะอกันพศงประสงคฑ์ตามททนึ่

หลกักสผตรกสาหนด
๔. นกักเรทยนปฏยบกัตยตนตามคห่านยยมททนึ่ดทงาม มทจยตสสานศกรกักความเปป็ นไทย

และอนคุรกักษณฑ์วกัฒนธรรม  ประเพณทอกันดทงามของชาตยไทย
๕. นกักเรทยนมทจยตสสานศกททนึ่ถผกต ท้องเกทนึ่ยวกกับการปกครองในระบอบ

ประชาธยปไตย อกันมทพระมหากษกัตรยยฑ์ทรงเปป็ นประมคุข ดสารงชทวยตตามหลกัก
ปรกัชญาของเศรษฐกยจพอเพทยง

๖. นกักเรทยนสามารถใช ท้เทคโนโลยทเพยืนึ่อการแสวงหาความรผ ท้อยห่าง
สร ท้างสรรคฑ์
 ๗. ครผและบคุคลากรทางการศศกษาทคุกคน เปป็ นมยืออาชทพ มทความรกับผยด
ชอบ เสทยสละและพกัฒนาตนเองอยห่างตห่อเนยืนึ่อง

  ๘. ผผ ท้มทสห่วนได ท้สห่วนเสทยและทคุกภาคสห่วนททนึ่เกทนึ่ยวข ท้อง  มทสห่วนรห่วมรกับผยด
ชอบตห่อคคุณภาพการศศกษา

ความรผ ท้  คผห่คคุณธรรม  นสาจยตอาสา

สะอาด รห่มรยืนึ่น สวยงาม ตามหลกักปรกัชญาเศรษฐกยจพอเพทยง

กลยคุทธฑ์
           
            กลยคุทธนททที่  ๑    การพกัฒนาคคุณภาพผผ ท้เรทยนตามมาตรฐานการศศกษา
ทคุกระดกับและพกัฒนาการใช ท้เทคโนโลยทเปป็ นเครยืนึ่องมยือการเรทยนรผ ท้

๓. 
เปป้ คำประสงคน
๓. 
เปป้ คำประสงคน

อ พัตล พักษณนของ
โรงเรทยน
อ พัตล พักษณนของ
โรงเรทยน

เอกล พักษณน
ของโรงเรทยน
เอกล พักษณน
ของโรงเรทยน

กลยคุท
ธน

กลยคุท
ธน



           กลยคุทธนททที่  ๒    การปลผกฝกังคคุณธรรม จรยยธรรมและหลกักปรกัชญา
ของเศรษฐกยจพอเพทยง
           กลยคุทธนททที่  ๓    สร ท้างโอกาสให ท้นกักเรทยนได ท้เรทยนครบทคุกคนตาม
ศกักยภาพ
            กลยคุทธนททที่  ๔    สห่งเสรยมการพกัฒนาครผและบคุคลากรทางการศศกษา
ให ท้สามารถจกัดการเรทยนการสอนได ท้อยห่างมทคคุณภาพ
           กลยคุทธนททที่  ๕    บรยหารจกัดการศศกษาททนึ่มคุห่งเน ท้นการมทสห่วนรห่วมของผผ ท้ททนึ่
เกทนึ่ยวข ท้อง

ประกคำศคณะกรรมกคำรสถคำนศศกษคำข พัขั้นพพขั้นฐคำน
เรพที่อง   กสาหนดอกัตลกักษณฑ์ของสถานศศกษา  โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท

พ.ศ.๒๕๕๘
-----------------------------------------------------------



โดยททนึ่มทประกาศใช ท้กฎกระทรวงวห่าด ท้วยระบบ  หลกักเกณฑฑ์  และวยธทการ
ประกกันคคุณภาพการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐานเพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถาน
ศศกษา  นโยบายการปฏยรผปการศศกษาในทศวรรษททนึ่สอง  ททนึ่กสาหนดเปท้าหมาย
และยคุทธศาสตรฑ์อยห่างขกัดเจนในการพกัฒนาคคุณภาพคนไทยและการศศกษาไทย
ในอนาคต  รวมทกั ทั้งอกัตลกักษณฑ์และจคุดเน ท้นของสถานศศกษา  โรงเรทยนวกัดคลอง
ขคุนศรท  ได ท้กสาหนดอกัตลกักษณฑ์โรงเรทยน คยือ  มทควคำมรร ป้  ครคู่คคุณธรรม  นคคำจ ทิต
อคำสคำ

โดยความเหป็นชอบของคณะกรรมการสถานศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน  และการมท
สห่วนรวมของผผ ท้เกทนึ่ยวข ท้อง  บคุคลากรในโรงเรทยนและผผ ท้ปกครอง  เพยืนึ่อนสาสผห่การ
พกัฒนาคคุณภาพมาตรฐานการศศกษา  การประเมยนคคุณภาพภายในและเพยืนึ่อ
รองรกับการประเมยนคคุณภาพภายนอก

ประกาศ  ณ  วกันททนึ่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)
ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท



            มคุห่งมกันึ่นพกัฒนาสถานศศกษาสผห่ความเปป็ นเลยศ  พกัฒนาผผ ท้เรทยนให ท้มท
คคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน มทสมรรถนะและถศงพร ท้อมด ท้วย
คคุณลกักษณะททนึ่พศงประสงคฑ์ สห่งเสรยมและพกัฒนาครผและบคุคลากรให ท้มทคคุณภาพ
ระดกับมยืออาชทพ สยืบสานวกัฒนธรรมประเพณทและวยถทช ทว ยตตามหลกักปรกัชญาของ
เศรษฐกยจพอเพทยง ขกับเคลยืนึ่อนการจกัดการศศกษาโดยการมทสห่วนรห่วมจากทคุกภาค
สห่วนในชคุมชน

๑. พกัฒนาผผ ท้เรทยนให ท้มทคคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน
๒. สห่งเสรยมคคุณธรรม จรยยธรรม คคุณลกักษณะอกันพศงประสงคฑ์ตาม

หลกักสผตรและมทคห่านยยมอกันดทงามบนพยืทั้นฐานความเปป็ นไทย
๓. สห่งเสรยมและพกัฒนาครผและบคุคลากรให ท้มทคคุณภาพระดกับมยืออาชทพ
๔. สห่งเสรยมการประยคุกตฑ์ใช ท้เทคโนโลยทเพยืนึ่อการเรทยนรผ ท้อยห่างสร ท้างสรรคฑ์

  ๕. พกัฒนาการจกัดการศศกษาโดยการมทสห่วนรห่วมจากทคุกภาคสห่วนใน
ชคุมชน

๖. สห่งเสรยมการสยืบสานวกัฒนธรรมประเพณทและวยถทช ทว ยตตามหลกักปรกัชญา
ของเศรษฐกยจพอเพทยง
            ๗. สห่งเสรยมการปกครองระบอบประชาธยปไตยอกันมทพระมหากษกัตรยยฑ์
ทรงเปป็ นประมคุข

            ๑. นกักเรทยนมทคคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษา
๒. โรงเรทยนมทหลกักสผตรและมทกระบวนการจกัดการเรทยนรผ ท้ททนึ่สอดคล ท้องกกับ

ความต ท้องการและศกักยภาพของผผ ท้เรทยน
๓. นกักเรทยนมทคคุณธรรม จรยยธรรม  คคุณลกักษณะอกันพศงประสงคฑ์ตามททนึ่

หลกักสผตรกสาหนด
๔. นกักเรทยนปฏยบกัตยตนตามคห่านยยมททนึ่ดทงาม มทจยตสสานศกรกักความเปป็ นไทย

และอนคุรกักษณฑ์วกัฒนธรรม  ประเพณทอกันดทงามของชาตยไทย
๕. นกักเรทยนมทจยตสสานศกททนึ่ถผกต ท้องเกทนึ่ยวกกับการปกครองในระบอบ

ประชาธยปไตย อกันมทพระมหากษกัตรยยฑ์ทรงเปป็ นประมคุข ดสารงชทวยตตามหลกัก
ปรกัชญาของเศรษฐกยจพอเพทยง

๑. วทิส พัย
ท พัศนน
๑. วทิส พัย
ท พัศนน

๒. พ พันธ
กทิจ
๒. พ พันธ
กทิจ

๓. 
เปป้ คำประสงคน
๓. 
เปป้ คำประสงคน



๖. นกักเรทยนสามารถใช ท้เทคโนโลยทเพยืนึ่อการแสวงหาความรผ ท้อยห่าง
สร ท้างสรรคฑ์
 ๗. ครผและบคุคลากรทางการศศกษาทคุกคน เปป็ นมยืออาชทพ มทความรกับผยด
ชอบ เสทยสละและพกัฒนาตนเองอยห่างตห่อเนยืนึ่อง

  ๘. ผผ ท้มทสห่วนได ท้สห่วนเสทยและทคุกภาคสห่วนททนึ่เกทนึ่ยวข ท้อง  มทสห่วนรห่วมรกับผยด
ชอบตห่อคคุณภาพการศศกษา

ความรผ ท้  คผห่คคุณธรรม  นสาจยตอาสา

สะอาด รห่มรยืนึ่น สวยงาม ตามหลกักปรกัชญาเศรษฐกยจพอเพทยง

กลยคุทธฑ์
           
            กลยคุทธนททที่  ๑    การพกัฒนาคคุณภาพผผ ท้เรทยนตามมาตรฐานการศศกษา
ทคุกระดกับและพกัฒนาการใช ท้เทคโนโลยทเปป็ นเครยืนึ่องมยือการเรทยนรผ ท้
           กลยคุทธนททที่  ๒    การปลผกฝกังคคุณธรรม จรยยธรรมและหลกักปรกัชญา
ของเศรษฐกยจพอเพทยง
           กลยคุทธนททที่  ๓    สร ท้างโอกาสให ท้นกักเรทยนได ท้เรทยนครบทคุกคนตาม
ศกักยภาพ
            กลยคุทธนททที่  ๔    สห่งเสรยมการพกัฒนาครผและบคุคลากรทางการศศกษา
ให ท้สามารถจกัดการเรทยนการสอนได ท้อยห่างมทคคุณภาพ
           กลยคุทธนททที่  ๕    บรยหารจกัดการศศกษาททนึ่มคุห่งเน ท้นการมทสห่วนรห่วมของผผ ท้ททนึ่
เกทนึ่ยวข ท้อง

อ พัตล พักษณนของ
โรงเรทยน
อ พัตล พักษณนของ
โรงเรทยน

เอกล พักษณน
ของโรงเรทยน
เอกล พักษณน
ของโรงเรทยน

กลยคุท
ธน

กลยคุท
ธน



ประกคำศโรงเรทยนว พัดคลองขคุนศรท
เร พที่อง   การใช ท้มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษาระดกับปฐมวกัย
เพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถานศศกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘

-----------------------------------------------------------

โดยททนึ่มทประกาศใช ท้กฎกระทรวงวห่าด ท้วยระบบ  หลกักเกณฑฑ์  และวยธทการ
ประกกันคคุณภาพการศศกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศศกษาธยการ  เรยืนึ่อง
ให ท้ใช ท้มาตรฐานการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐานเพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถาน
ศศกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกกันคคุณภาพภายในระดกับการศศกษาขกั ทั้น
พยืทั้นฐาน  เรยืนึ่อง  กสาหนดหลกักเกณฑฑ์และแนวปฏยบกัตยเกทนึ่ยวกกับการประกกันคคุณภาพ
ระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน  นโยบายการปฏยรผปการศศกษาในทศวรรษททนึ่สองททนึ่
กสาหนดเปท้าหมายและยคุทธศาสตรฑ์อยห่างขกัดเจนในการพกัฒนาคคุณภาพคนไทย
และการศศกษาไทยในอนาคต  รวมทกั ทั้ง  อกัตลกักษณฑ์  และจคุดเน ท้นของสถาน
ศศกษา  โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรทจศงปรกับมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
ระดกับปฐมวกัย  โดยความเหป็นชอบของคณะกรรมการสถานศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน
และการมทสห่วนรห่วมของผผ ท้เกทนึ่ยวข ท้องทกั ทั้งบคุคลากรทคุกคนในโรงเรทยน  ผผ ท้ปกครอง  
และประชาชนในชคุมชน  ให ท้เหมาะสมและสอดคล ท้องกกัน  เพยืนึ่อนสาไปสผห่การ



พกัฒนาคคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษา  การประเมยนคคุณภาพภายในและเพยืนึ่อ
รองรกับการประเมยนคคุณภาพภายนอก

โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท จศงประกาศใช ท้มาตรฐานการศศกษาของสถาน
ศศกษาระดกับปฐมวกัย  ตามเอกสารแนบท ท้ายประกาศนททั้  เพยืนึ่อเปป็ นเปท้าหมายใน
การพกัฒนาคคุณภาพและมาตรฐานการศศกษา  ระดกับปฐมวกัย  และการประเมยน
คคุณภาพภายใน

ประกาศ  ณ  วกันททนึ่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)
ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท

มคำตรฐคำนกคำรศศกษคำของสถคำนศศกษคำแนบทป้คำยประกคำศโรงเรทยนว พัด
คลองขคุนศรท

เร พที่อง   กคำรใชป้มคำตรฐคำนกคำรศศกษคำของสถคำนศศกษคำระด พับปฐมว พัย
เพพที่อกคำรประก พันคคุณภคำพภคำยในของสถคำนศ ศกษคำ  ปท กคำรศ ศกษคำ  ๒๕๕๘

มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

มคำตรฐคำนดป้คำนคคุณภคำพผร ป้เร ทยน ๒๐
มคำตรฐคำนททที่ ๑  เดด็กมทพ พัฒนคำกคำรดป้คำนรคู่คำงกคำย ๕
๑.๑ มทนสทั้าหนกักสห่วนสผงเปป็ นไปตามเกณฑฑ์มาตรฐาน ๑
๑.๒ มททกักษะการเคลยืนึ่อนไหวตามวกัย ๑.๕
๑.๓ มทสคุขนยสกัยในการดผแลสคุขภาพของตน ๑.๕



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

๑.๔ หลทกเลทนึ่ยงตห่อสภาวะททนึ่เสทนึ่ยงตห่อโรค  อคุบกัตยเหตคุ  ภกัย 
และสยนึ่งเสพตยด

๑

มคำตรฐคำนททที่ ๒  เดด็กมทพ พัฒนคำกคำรดป้คำนอคำรมณนและจทิตใจ

๕

๒.๑ รห่าเรยงแจห่มใส  มทความรผ ท้ส ศกททนึ่ดทตห่อตนเอง ๑
๒.๒ มทความมกันึ่นใจและกล ท้าแสดงออก ๑
๒.๓ ควบคคุมอารมณฑ์ตนเองได ท้เหมาะสมกกับวกัย ๑
๒.๔ ชยืนึ่นชมศยลปะ  ดนตรท  การเคลยืนึ่อนไหว  และรกัก

ธรรมชาตย
๒

มคำตรฐคำนททที่ ๓  เดด็กมทพ พัฒนคำกคำรดป้คำนส พังคม

๕

๓.๑ มทวยนกัย  รกับผยดขอบ  เชยืนึ่อฟกังคสาสกันึ่งสอนของพห่อแมห่  
ครผอาจารยฑ์

๒

๓.๒ มทความซยืนึ่อสกัตยฑ์สคุจรยต  ชห่วยเหลยือแบห่งปกัน ๑
๓.๓ เลห่นและทสางานรห่วมกกับผผ ท้อยืนึ่นได ท้ ๑
๓.๔ ประพฤตยตนตามวกัฒนธรรมไทยและศาสนาททนึ่ตน

นกับถยือ
๑

มคำตรฐคำนททที่ ๔  เดด็กมทพ พัฒนคำกคำรดป้คำนสตทิปพัญญคำ

๕

๔.๑ สนใจเรทยนรผ ท้ส ยนึ่งรอบตกัว  ซกักถามอยห่างตกั ทั้งใจ  และรกัก
การเรทยนรผ ท้

๑

๔.๒ มทความคยดรวบยอดเกทนึ่ยวกกับสยนึ่งตห่าง ๆ ททนึ่เกยดจาก
ประสบการณฑ์การเรทยนรผ ท้

๑

๔.๓ มททกักษะทางภาษาททนึ่เหมาะสมกกับวกัย ๑
๔.๔ มททกักษะกระบวนการทางวยทยาศาสตรฑ์และ

คณยตศาสตรฑ์
๑

๔.๕ มทจยนตนาการและความคยดสร ท้างสรรคฑ์ ๑
มคำตรฐคำนดป้คำนกคำรจ พัดกคำรศ ศกษคำ  ๖๕
มคำตรฐคำนททที่ ๕  ครรปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำทหนป้คำททที่อยคู่คำงมท
ประสทิทธทิภคำพและเกทิดประสทิทธทิผล

๒๐

๕.๑ ครผเข ท้าใจปรกัชญา  หลกักการ  และธรรมชาตยของการ
จกัดการศศกษาปฐมวกัย  และสามารถนสามาประยคุกตฑ์
ใช ท้ในการจกัดประสบการณฑ์

๒

๕.๒ ครผจกัดทสาแผนการจกัดประสบการณฑ์ททนึ่สอดคล ท้องกกับ
หลกักสผตรการศศกษาปฐมวกัยและสามารถจกัด
ประสบการณฑ์การเรทยนรผ ท้ททนึ่หลากหลาย  สอดคล ท้อง
กกับความแตกตห่างระหวห่างบคุคคล

๒



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

๕.๓ ครผบรยหารจกัดการชกั ทั้นเรทยนททนึ่สร ท้างวยนกัยเช ยงบวก ๒
๕.๔ ครผใช ท้สยืนึ่อและเทคโนโลยทททนึ่เหมาะสม  สอดคล ท้อง

กกับพกัฒนาการของเดป็ก
๒

๕.๕ ครผใช ท้เครยืนึ่องมยือการวกัดและประเมยนพกัฒนาการของ
เดป็กอยห่างหลากหลาย  และสรคุปรายงานผลพกัฒนา
การของเดป็กแกห่ผผ ท้ปกครอง

๒

๕.๖ ครผวยจกัยและพกัฒนาการจกัดการเรทยนรผ ท้ททนึ่ตนรกับผยดชอบ
และใช ท้ผลในการปรกับการจกัดประสบการณฑ์

๒

๕.๗ ครผจกัดสยนึ่งแวดล ท้อมให ท้เกยดการเรทยนรผ ท้ได ท้ตลอดเวลา ๒
๕.๘ ครผมทปฏยสกัมพกันธฑ์ททนึ่ดทกกับเดป็ก  และผผ ท้ปกครอง ๒
๕.๙ ครผมทวคุฒยและความรผ ท้ความสามารถในด ท้านการศศกษา

ปฐมวกัย
๒

๕.๑
๐

ครผจกัดทสาสารนยทกัศนฑ์และนสามาไตรห่ตรองเพยืนึ่อใช ท้
ประโยชนฑ์ในการพกัฒนาเดป็ก

๒

มคำตรฐคำนททที่ ๖  ผร ป้บร ทิหคำรปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำทหนป้คำททที่อยคู่คำงมท
ประสทิทธทิภคำพและเกทิดประสทิทธทิผล

๒๐

๖.๑ ผผ ท้บรยหารเข ท้าใจปรกัชญาและหลกักการจกัดการศศกษา
ปฐมวกัย

๓

๖.๒ ผผ ท้บรยหารมทวยสกัยทกัศนฑ์  ภาวะผผ ท้นสา  และความคยดรยเรยนึ่ม
ททนึ่เน ท้นการพกัฒนาเดป็กปฐมวกัย

๓

๖.๓ ผผ ท้บรยหารใช ท้หลกักการบรยหารแบบมทสห่วนรห่วมและใช ท้
ข ท้อมผลการประเมยนผลหรยือการวยจกัยเปป็ นฐานคยดทกั ทั้ง
ด ท้านวยชาการและการจกัดการ

๓

๖.๔ ผผ ท้บรยหารสามารถบรยหารจกัดการการศศกษาให ท้บรรลคุ
เปท้าหมายตามแผนพกัฒนาคคุณภาพการศศกษา

๓

๖.๕ ผผ ท้บรยหารสห่งเสรยมและพกัฒนาศกักยภาพบคุคลากรให ท้มท
ประสยทธยภาพ

๓

๖.๖ ผผ ท้บรยหารให ท้คสาแนะนสา  คสาปรศกษาทางวยชาการและ
เอาใจใสห่การจกัดการศศกษาปฐมวกัยเตป็มศกักยภาพและ
เตป็มเวลา

๓

๖.๗ เดป็ก  ผผ ท้ปกครอง  และชคุมชนพศงพอใจผลการ
บรยหารจกัดการศศกษาปฐมวกัย

๒

มคำตรฐคำนททที่ ๗  แนวกคำรจ พัดกคำรศ ศกษคำ



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

๗.๑ มทหลกักสผตรการศศกษาปฐมวกัยของสถานศศกษาและ
นสาสผห่การปฏยบกัตยได ท้อยห่างมทประสยทธยภาพ

๔

๒๐

๗.๒ มทระบบและกลไกให ท้ผผ ท้มทสห่วนรห่วมทคุกผห่ายตระหนกัก
และเข ท้าใจการจกัดการศศกษาปฐมวกัย

๔

๗.๓ จกัดกยจกรรมเสรยมสร ท้างความตระหนกักรผ ท้และความ
เข ท้าใจหลกักการจกัดการศศกษาปฐมวกัย

๔

๗.๔ สร ท้างการมทสห่วนรห่วมและแสวงหาความรห่วมมยือกกับผผ ท้
ปกครอง  ชคุมชน และท ท้องถยนึ่น

๔

๗.๕ จกัดสยนึ่งอสานวยความสะดวกเพยืนึ่อพกัฒนาเดป็กอยห่างรอบ
ด ท้าน

๔

มคำตรฐคำนททที่ ๘  สถคำนศศกษคำมทกคำรประก พันคคุณภคำพภคำยในของ
สถคำนศศกษคำตคำมททที่กคคำหนดในกฎกระทรวง

๕

๘.๑ กสาหนดมาตรฐานการศศกษาปฐมวกัยของสถาน
ศศกษา

๑

๘.๒ จกัดทสาและดสาเนยนการตามแผนพกัฒนาการจกัดการ
ศศกษาของสถานศศกษาททนึ่มคุห่งพกัฒนาคคุณภาพตาม
มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

๑

๘.๓ จกัดระบบข ท้อมผลสารสนเทศและใช ท้สารสนเทศใน
การบรยหารจกัดการ

๑

๘.๔ ตยดตามตรวจสอบ  และประเมยนผลการดสาเนยนงาน
คคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศศกษาของสถาน
ศศกษา

๐.๕

๘.๕ นสาผลการประเมยนคคุณภาพทกั ทั้งภายในและภายนอก
ไปใช ท้วางแผนพกัฒนาคคุณภาพการศศกษาอยห่างตห่อ
เนยืนึ่อง

๐.๕

๘.๖ จกัดทสารายงานประจสาปทททนึ่เปป็ นรายงานการประเมยน
คคุณภาพภายใน

๑

มคำตรฐคำนดป้คำนกคำรสรป้คำงส พังคมแหคู่งกคำรเรทยนรร ป้ ๕
มคำตรฐคำนททที่ ๙  สถคำนศศกษคำมทกคำรสรป้คำง  สคู่งเสรทิม  สน พับสนคุน  
ใหป้สถคำนศศกษคำเปด็ นส พังคมแหคู่งกคำรเรทยนรร ป้ ๕
๙.๑ เปป็ นแหลห่งเรทยนรผ ท้เพยืนึ่อพกัฒนาการเรทยนรผ ท้ของเดป็กและ

บคุคลากรในสถานศศกษา
๒.๕



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

๙.๒ มทการแลกเปลทนึ่ยนเรทยนรผ ท้รห่วมกกันภายในสถานศศกษา 
ระหวห่างสถานศศกษากกับครอบครกัว  ชคุมชน  และ
องคฑ์กรททนึ่เกทนึ่ยวข ท้อง

๒.๕

มคำตรฐคำนดป้คำนอ พัตล พักษณนของสถคำนศ ศกษคำ ๕
มคำตรฐคำนททที่ ๑๐  กคำรพ พัฒนคำสถคำนศ ศกษคำใหป้บรรลคุเปป้ คำหมคำย
ตคำมปร พัชญคำ  ว ทิส พัยท พัศนน  และจคุดเนป้นของกคำรศ ศกษคำปฐมว พัย

๕
๑๐.
๑

จกัดโครงการ  กยจกรรมพกัฒนาเดป็กให ท้บรรลคุตามเปท้า
หมาย  ปรกัชญา  วยสกัยทกัศนฑ์และจคุดเน ท้นการจกัดการ
ศศกษาปฐมวกัยของสถานศศกษา 

๓

๑๐.
๒

ผลการดสาเนยนงานบรรลคุตามเปท้าหมาย ๒

มคำตรฐคำนดป้คำนมคำตรกคำรสคู่งเสรทิม ๕
มคำตรฐคำนททที่ ๑๑  กคำรพ พัฒนคำสถคำนศ ศกษคำตคำมนโยบคำยและ
แนวทคำงปฏทิรรปกคำรศ ศกษคำเพพที่อยกระด พับคคุณภคำพใหป้สรงขศขั้น

๕
๑๑.
๑

จกัดโครงการ กยจกรรมสห่งเสรยมสนกับสนคุนตาม
นโยบายเกทนึ่ยวกกับจกัดการศศกษาปฐมวกัย

๓

๑๑.
๒

ผลการดสาเนยนงานบรรลคุตามเปท้าหมาย ๒

(นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)
ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท



ประกคำศโรงเรทยนว พัดคลองขคุนศรท
เร พที่อง   การใช ท้มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษาระดกับการศศกษา

ขกั ทั้นพยืทั้นฐาน
เพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถานศศกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘

-----------------------------------------------------------

โดยททนึ่มทประกาศใช ท้กฎกระทรวงวห่าด ท้วยระบบ  หลกักเกณฑฑ์  และวยธทการ
ประกกันคคุณภาพการศศกษา  พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศศกษาธยการ  เรยืนึ่อง 
ให ท้ใช ท้มาตรฐานการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐานเพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถาน
ศศกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกกันคคุณภาพภายในระดกับการศศกษาขกั ทั้น
พยืทั้นฐาน  เรยืนึ่อง  กสาหนดหลกักเกณฑฑ์และแนวปฏยบกัตยเกทนึ่ยวกกับการประกกันคคุณภาพ
ระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน  นโยบายการปฏยรผปการศศกษาในทศวรรษททนึ่สองททนึ่
กสาหนดเปท้าหมายและยคุทธศาสตรฑ์อยห่างขกัดเจนในการพกัฒนาคคุณภาพคนไทย
และการศศกษาไทยในอนาคต  รวมทกั ทั้ง  อกัตลกักษณฑ์  และจคุดเน ท้นของสถาน
ศศกษา  โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรทจศงปรกับมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
ระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน  โดยความเหป็นชอบของคณะกรรมการสถาน
ศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐานและการมทสห่วนรห่วมของผผ ท้เกทนึ่ยวข ท้องทกั ทั้งบคุคลากรทคุกคนใน
โรงเรทยน  ผผ ท้ปกครอง  และประชาชนในชคุมชน  ให ท้เหมาะสมและสอดคล ท้องกกัน
เพยืนึ่อนสาไปสผห่การพกัฒนาคคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษา  การประเมยนคคุณภาพ
ภายในและเพยืนึ่อรองรกับการประเมยนคคุณภาพภายนอก

โรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรทจศงประกาศใช ท้มาตรฐานการศศกษาของสถาน
ศศกษาระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน  ตามเอกสารแนบท ท้ายประกาศนททั้  เพยืนึ่อเปป็ น
เปท้าหมายในการพกัฒนาคคุณภาพและมาตรฐานการศศกษา  ระดกับการศศกษาขกั ทั้น
พยืทั้นฐาน  และการประเมยนคคุณภาพภายใน

ประกาศ  ณ  วกันททนึ่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 (นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)



ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท

มคำตรฐคำนกคำรศศกษคำของสถคำนศศกษคำแนบทป้คำยประกคำศโรงเรทยนว พัด
คลองขคุนศรท

เร พที่อง   กคำรใชป้มคำตรฐคำนกคำรศศกษคำของสถคำนศศกษคำระด พับกคำรศศกษคำข พัขั้น
พพขั้นฐคำน

เพพที่อกคำรประก พันคคุณภคำพภคำยในของสถคำนศ ศกษคำ  ปท กคำรศ ศกษคำ  ๒๕๕๘

มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

มคำตรฐคำนดป้คำนคคุณภคำพผร ป้เร ทยน ๒๐
มคำตรฐคำนททที่ ๑  ผร ป้เร ทยนมทสคุขภคำวะททที่ด ทและมทสคุนทรทยภคำพ

๕

๑.๑ มทสคุขนยสกัยในการดผแลสคุขภาพและออกกสาลกังกาย
สมสนึ่าเสมอ

๐.๕

๑.๒ มทนสทั้าหนกัก สห่วนสผงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑฑ์มาตรฐาน

๐.๕

๑.๓ ปท้องกกันตนเองจากสยนึ่งเสพตยดให ท้โทษและหลทก
เลทนึ่ยงตนเองจากสภาวะททนึ่เสทนึ่ยงตห่อความรคุนแรง โรค
ภกัย อคุบกัตยเหตคุและปกัญหาทางเพศ

๑

๑.๔ เหป็นคคุณคห่าในตนเอง มทความมกันึ่นใจ กล ท้าแสดงออก
อยห่างเหมาะสม

๑

๑.๕ มทมนคุษยฑ์สกัมพกันธฑ์ททนึ่ดทและให ท้เกทยรตยผผ ท้อยืนึ่น ๑
๑.๖ สร ท้างผลงานจากเข ท้ารห่วมกยจกรรมด ท้านศยลปะ/ดนตรท/

นาฏศยลปฑ์ /กทฬา นกันทนาการตามจยนตนาการ
๑

มคำตรฐคำนททที่ ๒  ผร ป้เร ทยนมทคคุณธรรม จรทิยธรรมและคคู่คำนทิยมททที่พ ศง
ประสงคน

๕

๒.๑ มทคคุณลกักษณะททนึ่พศงประสงคฑ์ตามหลกักสผตร ๒



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

๒.๒ เอยืทั้ออาทรผผ ท้อยืนึ่นและกตกัญญผกตเวททตห่อผผ ท้มทพระคคุณ ๑
๒.๓ ยอมรกับความคยดและวกัฒนธรรมททนึ่แตกตห่าง ๑
๒.๔ ตระหนกัก รผ ท้คคุณคห่า รห่วมอนคุรกักษฑ์และพกัฒนาสยนึ่ง

แวดล ท้อม
๑

มคำตรฐคำนททที่ ๓   ผร ป้เร ทยนมทท พักษะในกคำรแสวงหคำควคำมรร ป้ด ป้วย
ตนเอง ร พักเรทยนรร ป้และพ พัฒนคำตนเองอยคู่คำงตคู่อเนพที่อง

๕

๓.๑ มทนยสกัยรกักการอห่านและแสวงหาความรผ ท้ด ท้วยตนเอง
จากห ท้องสมคุด แหลห่งเรทยนรผ ท้ และสยืนึ่อตห่าง ๆ รอบตกัว

๒

๓.๒ มททกักษะในการอห่าน ฟกัง ดผ พผด เขทยน และตกั ทั้งคสาถาม
เพยืนึ่อค ท้นคว ท้าหาความรผ ท้เพยนึ่มเตยม

๑

๓.๓ เรทยนรผ ท้รห่วมกกันเปป็ นกลคุห่ม แลกเปลทนึ่ยนความคยดเหป็น
เพยืนึ่อการเรทยนรผ ท้ระหวห่างกกัน

๑

๓.๔ ใช ท้เทคโนโลยทในการเรทยนรผ ท้และนสาเสนองาน ๑
มคำตรฐคำนททที่ ๔  ผร ป้เร ทยนมทควคำมสคำมคำรถในกคำรคทิดอยคู่คำงเปด็ น
ระบบ คทิดสรป้คำงสรรคน ต พัดสทินใจแกป้ปพัญหคำไดป้อยคู่คำงมทสตทิสม
เหตคุผล

๕

๔.๑ สรคุปความคยดจากเรยืนึ่องททนึ่อห่าน ฟกัง และดผ และ
สยืนึ่อสารโดยการพผดเขทยนตามความคยดของตนเอง

๒

๔.๒ นสาเสนอวยธทคยด วยธทแก ท้ปกัญหาด ท้วยภาษาหรยือวยธทการ
ของตนเอง

๑

๔.๓ กสาหนดเปท้าหมาย คาดการณฑ์ ตกัดสยนใจแก ท้ปกัญหา
โดยมทเหตคุผลประกอบ

๑

๔.๔ มทความคยดรยเรยนึ่ม และสร ท้างสรรคฑ์ผลงานด ท้วยความ
ภาคภผมยใจ

๑

มคำตรฐคำนททที่๕  ผร ป้เร ทยนมทควคำมรร ป้และท พักษะททที่จคคำเปด็ นตคำม
หล พักสรตร

๕

๕.๑ ผลสกัมฤทธยธิ์ทางการเรทยนแตห่ละกลคุห่มสาระเปป็ นไป
ตามเกณฑฑ์

๑

๕.๒ ผลการประเมยนสมรรถนะสสาคกัญตามหลกักสผตรเปป็ น
ไปตามเกณฑฑ์

๑

๕.๓ ผลการประเมยนการอห่าน คยดวยเคราะหฑ์และเขทยนเปป็ น
ไปตามเกณฑฑ์

๒

๕.๔ ผลการทดสอบระดกับชาตยเปป็ นไปตามเกณฑฑ์ ๑



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

มคำตรฐคำนททที่ ๖   ผร ป้เร ทยนมทท พักษะในกคำรทคำงคำน ร พักกคำรทคำงคำน 
สคำมคำรถทคำงคำนรคู่วมก พับผร ป้อ พที่นไดป้และมทเจตคตทิททที่ด ทตคู่ออคำชทพ
สคุจร ทิต

๕
๖.๑ วางแผนการทางานและดสาเนยนการจนสสาเรป็จ ๒
๖.๒ ทางานอยห่างมทความสคุข มคุห่งมกันึ่นพกัฒนางานและภาค

ภผมยใจในผลงานของตนเอง
๑

๖.๓ ทสางานรห่วมกกับผผ ท้อยืนึ่นได ท้ ๑
๖.๔ มทความรผ ท้ส ศกททนึ่ดทตห่ออาชทพสคุจรยตและหาความรผ ท้เกทนึ่ยว

กกับอาชทพททนึ่ตนเองสนใจ
๑

มคำตรฐคำนดป้คำนกคำรจ พัดกคำรศ ศกษคำ ๕๐
มคำตรฐคำนททที่ ๗  ครรปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำทหนป้คำททที่อยคู่คำงมท
ประสทิทธทิภคำพและเกทิดประสทิทธทิผล

๑๐

๗.๑ ครผมทการกสาหนดเปท้าหมายคคุณภาพผผ ท้เรทยนทกั ทั้งด ท้าน
ความรผ ท้ ทกักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คคุณลกักษณะททนึ่พศงประสงคฑ์

๑

๗.๒ ครผมทการวยเคราะหฑ์ผผ ท้เรทยนเปป็ นรายบคุคคลและใช ท้
ข ท้อมผลในการวางแผนการจกัดการเรทยนรผ ท้เพยืนึ่อพกัฒนา
ศกักยภาพของผผ ท้เรทยน

๑

๗.๓ ครผออกแบบและจกัดการเรทยนรผ ท้ททนึ่ตอบสนองความ
แตกตห่างระหวห่างบคุคคล
และพกัฒนาการทางสตยปกัญญา

๒

๗.๔ ครผใช ท้สยืนึ่อและเทคโนโลยทททนึ่เหมาะสมผนวกกกับ
การนสาบรยบทและภผมยปกัญญาของท ท้องถยนึ่นมาบผรณา
การในการจกัดการเรทยนรผ ท้

๑

๗.๕ ครผมทการวกัดและประเมยนผลททนึ่มคุห่งเน ท้นการพกัฒนาการ
เรทยนรผ ท้ของผผ ท้เรทยนด ท้วยวยธทการททนึ่หลากหลาย

๑

๗.๖ ครผให ท้คสาแนะนสาคสาปรศกษาและแก ท้ไขปกัญหาให ท้แกห่ผผ ท้
เรทยนทกั ทั้งด ท้านการเรทยนและคคุณภาพชทวยตด ท้วยความ
เสมอภาค

๑

๗.๗ ครผมทการศศกษาวยจกัยและพกัฒนาการจกัดการเรทยนรผ ท้ใน
วยชาททนึ่ตนรกับผยดชอบและใช ท้ผลในการปรกับการสอน

๑

๗.๘ ครผประพฤตยปฏยบกัตยตนเปป็ นแบบอยห่างททนึ่ดทและเปป็ น
สมาชยกททนึ่ดทของสถานศศกษา

๑



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

๗.๙ ครผจกัดการเรทยนการสอนตามวยชาททนึ่ได ท้รกับมอบหมาย
เตป็มเวลาเตป็มความสามารถ

๑

มคำตรฐคำนททที่ ๘  ผร ป้บร ทิหคำรปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำทหนป้คำททที่อยคู่คำงมท
ประสทิทธทิภคำพและเกทิดประสทิทธทิผล

๑๐

๘.๑ ผผ ท้บรยหารมทวยสกัยทกัศนฑ์ ภาวะผผ ท้นสาและความคยดรยเรยนึ่มททนึ่
เน ท้นการพกัฒนาผผ ท้เรทยน

๑

๘.๒ ผผ ท้บรยหารใช ท้หลกักการบรยหารแบบมทสห่วนรห่วมและใช ท้
ข ท้อมผลผลการประเมยนหรยือผลการวยจกัยเปป็ นฐานคยด
ทกั ทั้งด ท้านวยชาการและการจกัดการ

๒

๘.๓ ผผ ท้บรยหารสามารถบรยหารจกัดการการศศกษาให ท้บรรลคุ
เปท้าหมายตามททนึ่กสาหนดไว ท้ในแผนปฏยบกัตยการ

๒

๘.๔ ผผ ท้บรยหารสห่งเสรยมและพกัฒนาศกักยภาพบคุคลากรให ท้
พร ท้อมรกับการกระจายอสานาจ

๒

๘.๕ นกักเรทยนผผ ท้ปกครองและชคุมชนพศงพอใจผลการ
บรยหารการจกัดการศศกษา

๑

๘.๖ ผผ ท้บรยหารให ท้คสาแนะนสาคสาปรศกษาทางวยชาการและ
เอาใจใสห่การจกัดการศศกษาเตป็มศกักยภาพและเตป็ม
เวลา

๒

มคำตรฐคำนททที่ ๙   คณะกรรมกคำรสถคำนศ ศกษคำ และผร ป้ปกครอง 
ชคุมชนปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำทหนป้คำททที่อยคู่คำงประส ทิทธทิภคำพ และ
เกทิดประสทิทธทิผล

๕

๙.๑ คณะกรรมการสถานศศกษารผ ท้และปฏยบกัตยหน ท้าททนึ่ตามททนึ่
ระเบทยบกสาหนด

๒

๙.๒ คณะกรรมการสถานศศกษากสากกับตยดตามดผแลและ
ขกับเคลยืนึ่อนการดสาเนยนงานของสถานศศกษาให ท้บรรลคุ
ผลสสาเรป็จตามเปท้าหมาย

๑

๙.๓ ผผ ท้ปกครองและชคุมชนเข ท้ามามทสห่วนรห่วมในการพกัฒนา
สถานศศกษา

๒

มคำตรฐคำนททที่ ๑๐  สถคำนศศกษคำมทกคำรจ พัดหล พักสรตรกระบวนกคำร
เรทยนรร ป้และกทิจกรรมพ พัฒนคำคคุณภคำพผร ป้เร ทยนอยคู่คำงรอบดป้คำน

๑๐

๑๐.
๑

หลกักสผตรสถานศศกษาเหมาะสมและสอดคล ท้องกกับ
ท ท้องถยนึ่น

๒



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

๑๐.
๒

จกัดรายวยชาเพยนึ่มเตยมททนึ่หลากหลายให ท้ผผ ท้เรทยนเลยือก
เรทยนตามความถนกัดความสามารถและความสนใจ

๒

๑๐.
๓

จกัดกยจกรรมพกัฒนาผผ ท้เรทยนททนึ่สห่งเสรยมและตอบสนอง
ความต ท้องการความสามารถและความสนใจของผผ ท้
เรทยน

๑

๑๐.
๔

สนกับสนคุนให ท้ครผจกัดกระบวนการเรทยนรผ ท้ททนึ่ให ท้ผผ ท้เรทยนได ท้
ลงมยือปฏยบกัตยจรยงจนสรคุปความรผ ท้ได ท้ด ท้วยตนเอง

๑

๑๐.
๕

นยเทศภายในกสากกับตยดตามตรวจสอบและนสาผลไป
ปรกับปรคุงการเรทยนการสอนอยห่างสมสนึ่าเสมอ

๒

๑๐.
๖

จกัดระบบดผแลชห่วยเหลยือผผ ท้เรทยนททนึ่มทประสยทธยภาพ
และครอบคลคุมถศงผผ ท้เรทยนทคุกคน

๒

มคำตรฐคำนททที่ ๑๑  สถคำนศศกษคำมทกคำรจ พัดสภคำพแวดลป้อมและ
กคำรบรทิกคำรททที่สคู่งเสรทิมใหป้ผร ป้เร ทยนพ พัฒนคำเตด็มศ พักยภคำพ

๑๐

๑๑.
๑

ห ท้องเรทยนห ท้องปฏยบกัตยการอาคารเรทยนมกันึ่นคงสะอาด
และปลอดภกัยมทสยนึ่งอสานวยความสะดวกพอเพทยงอยผห่ใน
สภาพใช ท้การได ท้ดทสภาพแวดล ท้อมรห่มรยืนึ่นและมทแหลห่ง
เรทยนรผ ท้สสาหรกับผผ ท้เรทยน

๔

๑๑.
๒

จกัดโครงการกยจกรรมททนึ่สห่งเสรยมสคุขภาพอนามกัยและ
ความปลอดภกัยของผผ ท้เรทยน

๓

๑๑.
๓

จกัดห ท้องสมคุดททนึ่ให ท้บรยการสยืนึ่อและเทคโนโลยท
สารสนเทศททนึ่เอยืทั้อให ท้ผผ ท้เรทยนเรทยนรผ ท้ด ท้วยตนเองและหรยือ
เรทยนรผ ท้แบบมทสห่วนรห่วม

๓

มคำตรฐคำนททที่ ๑๒ สถคำนศศกษคำมทกคำรประก พันคคุณภคำพภคำยใน
สถคำนศศกษคำตคำมททที่กคคำหนดในกฎกระทรวง

๕

๑๒.
๑

กสาหนดมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา ๑

๑๒.
๒

จกัดทสาและดสาเนยนการตามแผนพกัฒนาการจกัดการ
ศศกษาของสถานศศกษาททนึ่มคุห่งพกัฒนาคคุณภาพตาม
มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

๑

๑๒.
๓

จกัดระบบข ท้อมผลสารสนเทศและสารสนเทศและใช ท้
สารสนเทศในการบรยหารจกัดการเพยืนึ่อพกัฒนาคคุณภาพ
สถานศศกษา

๑

๑๒.
๔

ตยดตามตรวจสอบและประเมยนคคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

๐.๕



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้

นค ขั้คำหน พัก
(คะแนน)

ต พัวบคู่ง
ชทขั้

รวม

๑๒.
๕

นสาผลการประเมยนคคุณภาพทกั ทั้งภายในและภายนอก
ไปใช ท้วางแผนพกัฒนาคคุณภาพการศศกษาอยห่างตห่อ
เนยืนึ่อง

๐.๕

๑๒.
๖

จกัดทสารายงานประจสาปทททททนึ่เปป็ นรายงานการประเมยน
คคุณภาพภายใน

๑

มคำตรฐคำนดป้คำนกคำรสรป้คำงส พังคมแหคู่งกคำรเรทยนรร ป้ ๑๐
มคำตรฐคำนททที่ ๑๓  สถคำนศศกษคำมทกคำรสรป้คำง สคู่งเสรทิมสน พับสนคุน

ใหป้สถคำนศศกษคำเปด็ นส พังคมแหคู่งกคำรเรทยนรร ป้

๑๐

๑๓.
๑

มทการสร ท้างและพกัฒนาแหลห่งเรทยนรผ ท้ภายในสถาน
ศศกษาและใช ท้ประโยชนฑ์จากแหลห่งเรทยนรผ ท้ทกั ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศศกษาเพยืนึ่อพกัฒนาการเรทยนรผ ท้ของผผ ท้
เรทยนและบคุคลากรของสถานศศกษารวมทกั ทั้งผผ ท้ททนึ่
เกทนึ่ยวข ท้อง

๕

๑๓.
๒

มทการแลกเปลทนึ่ยนเรทยนรผ ท้ระหวห่างบคุคลากรภายใน
สถานศศกษาระหวห่างสถานศศกษากกับครอบครกัว
ชคุมชนและองคฑ์กรททนึ่เกทนึ่ยวข ท้อง

๕

มคำตรฐคำนดป้คำนอ พัตล พักษณนของสถคำนศ ศกษคำ ๕
มคำตรฐคำนททที่ ๑๔  กคำรพ พัฒนคำสถคำนศ ศกษคำใหป้บรรลคุเปป้ คำหมคำย
ตคำมวทิส พัยท พัศนน ปร พัชญคำและจคุดเนป้นททที่กคคำหนดขศขั้น
๑๔.
๑

จกัดโครงการกยจกรรมททนึ่สห่งเสรยมให ท้ผผ ท้เรทยนบรรลคุตามเปท้า
หมาย  วยสกัยทกัศนฑ์ ปรกัชญาและจคุดเน ท้นของสถาน
ศศกษา

๓

๕
๑๔.
๒

มทผลการดสาเนยนงานสห่งเสรยมให ท้ผผ ท้เรทยนบรรลคุตามเปท้า
หมาย  วยสกัยทกัศนฑ์ ปรกัชญา  และจคุดเน ท้นของสถาน
ศศกษา

๒

มคำตรฐคำนดป้คำนมคำตรกคำรสคู่งเสรทิม ๕
มคำตรฐคำนททที่ ๑๕  กคำรจ พัดกทิจกรรมตคำมนโยบคำย จคุดเนป้น 
แนวทคำงปฏทิรรปกคำรศ ศกษคำเพพที่อพ พัฒนคำและสคู่งเสรทิมสถคำนศศกษคำ
ใหป้ยกระด พับคคุณภคำพสรงขศขั้น

๕๑๕.
๑

จกัดโครงการกยจกรรมพยเศษเพยืนึ่อตอบสนองนโยบาย 
จคุดเน ท้นตามแนวทางการปฏยรผปการศศกษา

๓

๑๕.
๒

ผลการดสาเนยนงานบรรลคุตามเปท้าหมาย ๒

                                             



(นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)
ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท

ประกคำศโรงเรทยนว พัดคลองขคุนศรท
เร พที่อง   การกสาหนดคห่าเปท้าหมายตามมาตรฐานการศศกษาของสถาน

ศศกษาระดกับปฐมวกัย
เพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถานศศกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘

-----------------------------------------------------------

โดยททนึ่มทประกาศใช ท้กฎกระทรวงวห่าด ท้วยระบบ  หลกักเกณฑฑ์  และวยธทการ
ประกกันคคุณภาพการศศกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศศกษาธยการ  เรยืนึ่อง
ให ท้ใช ท้มาตรฐานการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐานเพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถาน
ศศกษา  นโยบายการปฏยรผปการศศกษาในทศวรรษททนึ่สองททนึ่กสาหนดเปท้าหมาย
และยคุทธศาสตรฑ์อยห่างขกัดเจนในการพกัฒนาคคุณภาพคนไทยและการศศกษาไทย



ในอนาคต  รวมทกั ทั้งอกัตลกักษณฑ์  และจคุดเน ท้นของสถานศศกษา  โรงเรทยนวกัด
คลองขคุนศรทจศงปรกับมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษาระดกับปฐมวกัยและได ท้
กสาหนดคห่าเปท้าหมายของการพกัฒนาตามมาตรฐานการศศกษา  โดยความเหป็น
ชอบของคณะกรรมการสถานศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐานและการมทสห่วนรห่วมของผผ ท้
เกทนึ่ยวข ท้องทกั ทั้งบคุคลากรทคุกคนในโรงเรทยน  ผผ ท้ปกครอง  และประชาชนในชคุมชน 
เพยืนึ่อนสาไปสผห่การพกัฒนาคคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษา  การประเมยนคคุณภาพ
ภายในและเพยืนึ่อรองรกับการประเมยนคคุณภาพภายนอก

เพยืนึ่อให ท้การพกัฒนาคคุณภาพและมาตรฐานการศศกษาของโรงเรทยนวกัด
คลองขคุนศรทมทคคุณภาพและได ท้มาตรฐาน  โรงเรทยนจศงได ท้กสาหนดคห่าเปท้าหมาย
การพกัฒนาตามมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษาระดกับปฐมวกัย  ตาม
เอกสารแนบท ท้ายประกาศนททั้  เพยืนึ่อเปป็ นเปท้าหมายในการพกัฒนาคคุณภาพและ
มาตรฐานการศศกษา  ระดกับปฐมวกัย และการประเมยนคคุณภาพภายใน

ประกาศ  ณ  วกันททนึ่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)
ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท

กคำรกคคำหนดคคู่คำเปป้ คำหมคำย  แนบทป้คำยประกคำศโรงเรทยนว พัดคลองขคุนศรท
เร พที่อง   กคำรกคคำหนดคคู่คำเปป้ คำหมคำยตคำมมคำตรฐคำนกคำรศ ศกษคำของสถคำน

ศศกษคำระด พับปฐมว พัย
เพพที่อกคำรประก พันคคุณภคำพภคำยในของสถคำนศ ศกษคำ  ปท กคำรศ ศกษคำ  ๒๕๕๕



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้
คคู่คำเปป้ คำหมคำย

มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่ง
ชทขั้

มคำตรฐคำนดป้คำนคคุณภคำพผร ป้เร ทยน
มคำตรฐคำนททที่ ๑  เดด็กมทพ พัฒนคำกคำรดป้คำนรคู่คำงกคำย ระด พับดทเยทที่ยม
๑ มทนสทั้าหนกักสห่วนสผงเปป็ นไปตามเกณฑฑ์มาตรฐาน ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้

ระดกับดทขศทั้นไป
๒ มททกักษะการเคลยืนึ่อนไหว ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้

ระดกับดทขศทั้นไป
๓ มทสคุขนยสกัยในการดผแลสคุขภาพของตน ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้

ระดกับดทขศทั้นไป
๔ หลทกเลทนึ่ยงสภาวะททนึ่เสทนึ่ยงตห่อโรค อคุบกัตยเหตคุ ภกัยและ

สยนึ่งเสพตยด
ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๒  เดด็กมทพ พัฒนคำกคำรดป้คำนอคำรมณนและ
จทิตใจ

ระด พับเยทที่ยม

๑ รห่าเรยงแจห่มใส มทความรผ ท้ส ศกททนึ่ดทตห่อตนเอง ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ มทความมกันึ่นใจและกล ท้าแสดงออก ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓ ควบคคุมอารมณฑ์ตนเองได ท้อยห่างเหมาะสมกกับวกัย ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๔ ชยืนึ่นชมศยลปะดนตรท การเคลยืนึ่อนไหวและรกักธรรมชาตย ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๓   เดด็กมทพ พัฒนคำกคำรดป้คำนส พังคม ระด พับดทเยทที่ยม
๑ มทวยนกัยรกับผยดชอบ เชยืนึ่อฟกังคสาสกันึ่งสอนของพห่อแมห่ 

ครผอาจารยฑ์
ร ท้อยละ ๙๐  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ มทความซยืนึ่อสกัตยฑ์สคุจรยต ชห่วยเหลยือแบห่งบกัน ร ท้อยละ ๙๐  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓ เลห่นและทสางานรห่วมกกับผผ ท้อยืนึ่นได ท้ ร ท้อยละ ๙๐  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๔ ประพฤตยตนตามวกัฒนธรรมไทยและศาสนาททนึ่ตน
นกับถยือ

ร ท้อยละ ๙๐  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๔  เดด็กมทพ พัฒนคำกคำรดป้คำนสตทิปพัญญคำ ระด พับดทมคำก
๑ สนใจเรทยนรผ ท้ส ยนึ่งรอบตกัว ซกักถามอยห่างตกั ทั้งใจและรกัก

การเรทยนรผ ท้
ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ มทความคยดรอบยอดเกทนึ่ยวกกับสยนึ่งตห่าง ๆ ททนึ่เกยดจาก
ประสบการณฑ์การเรทยนรผ ท้

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓ มททกักษะทางภาษาททนึ่เหมาะสมกกับวกัย



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้
คคู่คำเปป้ คำหมคำย

มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่ง
ชทขั้

๔ มททกักษะกระบวนการทางวยทยาศาสตรฑ์และ
คณยตศาสตรฑ์

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๕ มทจยนตนาการและความคยดสร ท้างสรรคฑ์ ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนดป้คำนกคำรจ พัดกคำรศ ศกษคำ
มคำตรฐคำนททที่ ๕  ครรปฏทิบ พัต ทิตคำมบทบคำทหนป้คำททที่อยคู่คำงมท
ประสทิทธทิภคำพและเกทิดประสทิทธทิผล

ระด พับดทเยทที่ยม

๑ ครผเข ท้าใจปรกัชญา หลกักการและธรรมชาตยของการ
จกัดการศศกษาปฐมวกัยและสามารถนสามา ประยคุกตฑ์ใช ท้
ใน      การจกัดประสบการณฑ์

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ ครผจกัดทสาแผนการจกัดประสบการณฑ์ททนึ่สอดกกับ
หลกักสผตรการศศกษาปฐมวกัยและสามารถจกัด
ประสบการณฑ์การเรทยนรผ ท้ททนึ่หลากหลาย สอดคล ท้อง
กกับความแตกตห่างระหวห่างบคุคคล

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓ ครผบรยหารจกัดการชกั ทั้นเรทยนททนึ่สร ท้างวยนกัยเช ยงบวก ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๔ ครผใช ท้สยืนึ่อเทคโนโลยทททนึ่เหมาะสม สอดคล ท้องกกับ
พกัฒนาการของเดป็ก

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๕ ครผใช ท้เครยืนึ่องมยือการวกัดและประเมยนพกัฒนาการของ
เดป็กอยห่างหลากหลายและสรคุปรายงานผลการ
พกัฒนาการของเดป็กแกห่ผผ ท้ปกครอง

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๖ ครผวยจกัยและพกัฒนาการจกัดการเรทยนรผ ท้ททนึ่ตนรกับผยดชอบ 
และใช ท้ผลในการปรกับการจกัดประสบการณฑ์

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗ ครผจกัดสยนึ่งแวดล ท้อมให ท้เกยดการเรทยนรผ ท้ได ท้ตลอดเวลา ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๘ ครผมทปฏยสกัมพกันธฑ์ททนึ่ดทกกับเดป็กและผผ ท้ปกครอง ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๙ ครผมทวคุฒยและความรผ ท้ความสามารถในด ท้านการศศกษา
ปฐมวกัย

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๑๐ ครผจกัดทสาสารนยทกัศนฑ์และนสามาไตรห่ตรองเพยืนึ่อ
ประโยชนฑ์ในการพกัฒนาเดป็ก

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๖   ผร ป้บร ทิหคำรปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำท
หนป้คำททที่อยคู่คำงมทประสทิทธทิภคำพและเกทิดประสทิทธทิผล

ระด พับดทเยทที่ยม

๑ ผผ ท้บรยหารเข ท้าใจปรกัชญาและหลกักการจกัดการศศกษา
ปฐมวกัย

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้
คคู่คำเปป้ คำหมคำย

มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่ง
ชทขั้

๒ ผผ ท้บรยหารมทวยสกัยทกัศนฑ์ ภาวะผผ ท้นสาและความคยดรยเรยนึ่มททนึ่
เน ท้นการพกัฒนาเดป็กปฐมวกัย

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓ ผผ ท้บรยหารใช ท้หลกักการบรยหารแบบมทสห่วนรห่วมและใช ท้
ข ท้อมผลการประเมยนผลหรยือการวยจกัยเปป็ นฐานคยดทกั ทั้ง
ด ท้านวยชาการและการจกัดการ

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๔ ผผ ท้บรยหารสามารถบรยหารจกัดการการศศกษาให ท้บรรลคุ
เปท้าหมายตามแผนพกัฒนาคคุณภาพสถานศศกษา

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๕ ผผ ท้บรยหารสห่งเสรยมและพกัฒนาศกักยภาพ  บคุคลกรให ท้มท
ประสยทธยภาพ

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๖ ผผ ท้บรยหารให ท้คสาแนะนสา คสาปรศกษาทางวยชาการและ
เอาใจใสห่การจกัดการศศกษาปฐมวกัย เตป็มศกักยภาพ
และเตป็มเวลา

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗ เดป็ก ผผ ท้ปกครอง และชคุมชนพศงพอใจผลการบรยหาร
จกัดการศศกษาปฐมวกัย

ร ท้อยละ ๙๒  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๗  แนวกคำรจ พัดกคำรศ ศกษคำ ระด พับดทเยทที่ยม
๑ มทหลกักสผตรการศศกษาปฐมวกัยของสถานศศกษาและ

นสาสผห่การปฏยบกัตยได ท้อยห่างมทประสยทธยภาพ
ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ มทระบบและกลไกให ท้ผผ ท้มทสห่วนรห่วมทคุกฝห่ ายตระหนกัก
และเข ท้าใจการจกัดการศศกษาปฐมวกัย

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓ จกัดกยจกรรมเสรยมสร ท้างความตระหนกักรผ ท้และความ
เข ท้าใจหลกักการจกัดการศศกษาปฐมวกัย

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๔ สร ท้างการมทสห่วนรห่วมและแสวงหาความรห่วมมยือกกับผผ ท้
ปกครอง ชคุมชนและท ท้องถยนึ่น

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๕ จกัดสยนึ่งอสานวยความสะดวกเพยืนึ่อพกัฒนาเดป็กอยห่างรอบ
ด ท้าน

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๘  สถคำนศศกษคำมทกคำรประก พันคคุณภคำพ
ภคำยในของสถคำนศศกษคำตคำมททที่กคคำหนดในกฎ
กระทรวง

ระด พับดทเยทที่ยม

๑ กสาหนดมาตรฐานการศศกษาปฐมวกัยของสถาน
ศศกษา

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ จกัดทสาและดสาเนยนการตามแผนพกัฒนาการจกัดการ
ศศกษาของสถานศศกษาททนึ่มคุห่งพกัฒนาคคุณภาพตาม
มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓ จกัดระบบข ท้อมผลสารสนเทศและใช ท้สารสนเทศใน ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้



มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่งชทขั้
คคู่คำเปป้ คำหมคำย

มคำตรฐคำน / ต พัวบคู่ง
ชทขั้

การบรยหารจกัดการ ระดกับดทขศทั้นไป
๔ ตยดตามตรวจสอบและประเมยนผลการดสาเนยนงาน

คคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศศกษาของสถาน
ศศกษา

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๕ นสาผลการประเมยนคคุณภาพทกั ทั้งภายในและภายนอก
ไปใช ท้วางแผนพกัฒนาคคุณภาพการศศกษาอยห่างตห่อ
เนยืนึ่อง

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๖ จกัดทสารายงานประจสาปทททนึ่เปป็ นรายงานการประเมยน
คคุณภาพภายใน

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนดป้คำนกคำรสรป้คำงส พังคมแหคู่งกคำรเรทยนรร ป้
มคำตรฐคำนททที่ ๙  สถคำนศศกษคำมทกคำรสรป้คำง  สคู่งเสรทิม  
สน พับสนคุนใหป้สถคำนศศกษคำเปด็ นส พังคมแหคู่งกคำรเรทยนรร ป้

ระด พับดทเยทที่ยม

๑ เปป็ นแหลห่งเรทยนรผ ท้เพยืนึ่อพกัฒนาการเรทยนรผ ท้ของเดป็กและ
บคุคลากรในสถานศศกษา

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ มทการแลกเปลทนึ่ยนเรทยนรผ ท้รห่วมกกันภายในสถานศศกษา 
ระหวห่างสถานศศกษากกับครอบครกัว ชคุมชนและ
องคฑ์กรททนึ่เกทนึ่ยวข ท้อง

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนดป้คำนอ พัตล พักษณนของสถคำนศ ศกษคำ
มคำตรฐคำนททที่ ๑๐  จ พัดทคคำโครงกคำร กทิจกรรมพ พัฒนคำ
เดด็กใหป้บรรลคุตคำมเปป้ คำหมคำย ปร พัชญคำวทิส พัยท พัศนน และจคุด
เนป้นกคำรจ พัดกคำรศศกษคำปฐมว พัยของสถคำนศศกษคำ

ระด พับดทเยทที่ยม

๑ จกัดทสาโครงการ กยจกรรมพกัฒนาเดป็กให ท้บรรลคุตาม
เปท้าหมาย ปรกัชญาวยสกัยทกัศนฑ์ และจคุดเน ท้นการจกัดการ
ศศกษาปฐมวกัยของสถานศศกษา

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ ผลการดสาเนยนงานบรรลคุตามเปท้าหมาย ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนดป้คำนมคำตรกคำรสคู่งเสรทิม
มคำตรฐคำนททที่ ๑๑  กคำรจ พัดกทิจกรรมตคำมนโยบคำย  
แนวทคำงกคำรปฏทิรรปกคำรศ ศกษคำเพพที่อยกระด พับคคุณภคำพ
ใหป้สรงขศขั้น

ระด พับดทเยทที่ยม

๑ จกัดโครงการ กยจกรรมสห่งเสรยมสนกับสนคุนตาม
นโยบายเกทนึ่ยวกกับจกัดการศศกษาปฐมวกัย

ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒ ผลการดสาเนยนงานบรรลคุตามเปท้าหมาย ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป



                                             
(นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)

ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท

ประกคำศโรงเรทยนว พัดคลองขคุนศรท
เร พที่อง   การกสาหนดคห่าเปท้าหมายตามมาตรฐานการศศกษาของสถาน

ศศกษาระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน
เพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถานศศกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘

-----------------------------------------------------------

โดยททนึ่มทประกาศใช ท้กฎกระทรวงวห่าด ท้วยระบบ  หลกักเกณฑฑ์  และวยธทการ
ประกกันคคุณภาพการศศกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศศกษาธยการ  เรยืนึ่อง
ให ท้ใช ท้มาตรฐานการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐานเพยืนึ่อการประกกันคคุณภาพภายในของสถาน
ศศกษา  นโยบายการปฏยรผปการศศกษาในทศวรรษททนึ่สองททนึ่กสาหนดเปท้าหมาย
และยคุทธศาสตรฑ์อยห่างขกัดเจนในการพกัฒนาคคุณภาพคนไทยและการศศกษาไทย
ในอนาคต  รวมทกั ทั้งอกัตลกักษณฑ์  และจคุดเน ท้นของสถานศศกษา  โรงเรทยนวกัด
คลองขคุนศรท จศงปรกับมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษาระดกับการศศกษาขกั ทั้น
พยืทั้นฐานและได ท้กสาหนดคห่าเปท้าหมายของการพกัฒนาตามมาตรฐานการศ ศกษา  
โดยความเหป็นชอบของคณะกรรมการสถานศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐานและการมทสห่วน
รห่วมของผผ ท้เกทนึ่ยวข ท้องทกั ทั้งบคุคลากรทคุกคนในโรงเรทยน  ผผ ท้ปกครอง  และประชาชน



ในชคุมชน  เพยืนึ่อนสาไปสผห่การพกัฒนาคคุณภาพตามมาตรฐานการศศกษา  การ
ประเมยนคคุณภาพภายในและเพยืนึ่อรองรกับการประเมยนคคุณภาพภายนอก

เพยืนึ่อให ท้การพกัฒนาคคุณภาพและมาตรฐานการศศกษาของโรงเรทยนวกัด
คลองขคุนศรทมทคคุณภาพและได ท้มาตรฐาน  โรงเรทยนจศงได ท้กสาหนดคห่าเปท้าหมาย
การพกัฒนาตามมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษาระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้น
ฐาน  ตามเอกสารแนบท ท้ายประกาศนททั้  เพยืนึ่อเปป็ นเปท้าหมายในการพกัฒนา
คคุณภาพและมาตรฐานการศศกษา  ระดกับการศศกษาขกั ทั้นพยืทั้นฐาน  และการ
ประเมยนคคุณภาพภายใน

ประกาศ  ณ  วกันททนึ่  ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 (นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)
ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท

กคำรกคคำหนดคคู่คำเปป้ คำหมคำย  แนบทป้คำยประกคำศโรงเรทยนว พัดคลองขคุนศรท
เร พที่อง   กคำรกคคำหนดคคู่คำเปป้ คำหมคำยตคำมมคำตรฐคำนกคำรศ ศกษคำของสถคำน

ศศกษคำระด พับกคำรศศกษคำข พัขั้นพพขั้นฐคำน
เพพที่อกคำรประก พันคคุณภคำพภคำยในของสถคำนศ ศกษคำ  ปท กคำรศ ศกษคำ  ๒๕๕๘

มาตรฐาน / ตกัวบห่งชททั้ คห่าเปท้าหมาย
มาตรฐาน / ตกัวบห่งชททั้

มคำตรฐคำนดป้คำนคคุณภคำพผร ป้เร ทยน
มคำตรฐคำนททที่ ๑  ผร ป้เร ทยนมทสคุขภคำวะททที่ด ทและมท
สคุนทรทยภคำพ

ระด พับดทเยทที่ยม

๑.๑ มทสคุขนยสกัยในการดผแลสคุขภาพและออกกสาลกังกาย ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้



มาตรฐาน / ตกัวบห่งชททั้ คห่าเปท้าหมาย
มาตรฐาน / ตกัวบห่งชททั้

สมสนึ่าเสมอ ระดกับดทขศทั้นไป
๑.๒ มทนสทั้าหนกัก สห่วนสผงและสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑฑ์มาตรฐาน
ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๑.๓ ปท้องกกันตนเองจากสยนึ่งเสพตยดให ท้โทษและหลทก
เลทนึ่ยงตนเองจากสภาวะททนึ่เสทนึ่ยงตห่อความรคุนแรง โรค
ภกัย อคุบกัตยเหตคุและปกัญหาทางเพศ

ร ท้อยละ ๑๐๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๑.๔ เหป็นคคุณคห่าในตนเอง มทความมกันึ่นใจ กล ท้าแสดงออก
อยห่างเหมาะสม

ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๑.๕ มทมนคุษยฑ์สกัมพกันธฑ์ททนึ่ดทและให ท้เกทยรตยผผ ท้อยืนึ่น ร ท้อยละ ๙๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๑.๖ สร ท้างผลงานจากเข ท้ารห่วมกยจกรรมด ท้านศยลปะ/ดนตรท/
นาฏศยลปฑ์ /กทฬา นกันทนาการตามจยนตนาการ

ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๒  ผร ป้เร ทยนมทคคุณธรรม จรทิยธรรมและคคู่คำ
นทิยมททที่พ ศงประสงคน

ระด พับดทมคำก

๒.๑ มทคคุณลกักษณะททนึ่พศงประสงคฑ์ตามหลกักสผตร ร ท้อยละ ๙๐ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒.๒ เอยืทั้ออาทรผผ ท้อยืนึ่นและกตกัญญผกตเวททตห่อผผ ท้มทพระคคุณ ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒.๓ ยอมรกับความคยดและวกัฒนธรรมททนึ่แตกตห่าง ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๒.๔ ตระหนกัก รผ ท้คคุณคห่า รห่วมอนคุรกักษฑ์และพกัฒนาสยนึ่ง
แวดล ท้อม

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๓   ผร ป้เร ทยนมทท พักษะในกคำรแสวงหคำควคำม
รร ป้ด ป้วยตนเอง ร พักเรทยนรร ป้และพ พัฒนคำตนเองอยคู่คำงตคู่อ
เนพที่อง

ระด พับดทมคำก

๓.๑ มทนยสกัยรกักการอห่านและแสวงหาความรผ ท้ด ท้วยตนเอง
จากห ท้องสมคุด แหลห่งเรทยนรผ ท้ และสยืนึ่อตห่าง ๆ รอบตกัว

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓.๒ มททกักษะในการอห่าน ฟกัง ดผ พผด เขทยน และตกั ทั้งคสาถาม
เพยืนึ่อค ท้นคว ท้าหาความรผ ท้เพยนึ่มเตยม

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓.๓ เรทยนรผ ท้รห่วมกกันเปป็ นกลคุห่ม แลกเปลทนึ่ยนความคยดเหป็น
เพยืนึ่อการเรทยนรผ ท้ระหวห่างกกัน

ร ท้อยละ ๙๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๓.๔ ใช ท้เทคโนโลยทในการเรทยนรผ ท้และนสาเสนองาน ร ท้อยละ ๙๐  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๔  ผร ป้เร ทยนมทควคำมสคำมคำรถในกคำรคทิด
อยคู่คำงเปด็ นระบบ คทิดสรป้คำงสรรคน ต พัดสทินใจแกป้ปพัญหคำไดป้
อยคู่คำงมทสตทิสมเหตคุผล

ระด พับดทมคำก



มาตรฐาน / ตกัวบห่งชททั้ คห่าเปท้าหมาย
มาตรฐาน / ตกัวบห่งชททั้

๔.๑ สรคุปความคยดจากเรยืนึ่องททนึ่อห่าน ฟกัง และดผ และ
สยืนึ่อสารโดยการพผดเขทยนตามความคยดของตนเอง

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๔.๒ นสาเสนอวยธทคยด วยธทแก ท้ปกัญหาด ท้วยภาษาหรยือวยธทการ
ของตนเอง

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๔.๓ กสาหนดเปท้าหมาย คาดการณฑ์ ตกัดสยนใจแก ท้ปกัญหา
โดยมทเหตคุผลประกอบ

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๔.๔ มทความคยดรยเรยนึ่ม และสร ท้างสรรคฑ์ผลงานด ท้วยความ
ภาคภผมยใจ

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่๕  ผร ป้เร ทยนมทควคำมรร ป้และท พักษะททที่จคคำเปด็ น
ตคำมหล พักสรตร

ระด พับดท

๕.๑ ผลสกัมฤทธยธิ์ทางการเรทยนแตห่ละกลคุห่มสาระเปป็ นไป
ตามเกณฑฑ์

ร ท้อยละ ๗๐  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๕.๒ ผลการประเมยนสมรรถนะสสาคกัญตามหลกักสผตรเปป็ น
ไปตามเกณฑฑ์

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๕.๓ ผลการประเมยนการอห่าน คยดวยเคราะหฑ์และเขทยนเปป็ น
ไปตามเกณฑฑ์

ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๕.๔ ผลการทดสอบระดกับชาตยเปป็ นไปตามเกณฑฑ์ ร ท้อยละ ๕๖  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๖   ผร ป้เร ทยนมทท พักษะในกคำรทคำงคำน ร พักกคำร
ทคำงคำน สคำมคำรถทคำงคำนรคู่วมก พับผร ป้อ พที่นไดป้และมทเจตคตทิ
ททที่ด ทตคู่ออคำชทพสคุจร ทิต

ระด พับดทมคำก

๖.๑ วางแผนการทางานและดสาเนยนการจนสสาเรป็จ ร ท้อยละ ๘๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๖.๒ ทางานอยห่างมทความสคุข มคุห่งมกันึ่นพกัฒนางานและภาค
ภผมยใจในผลงานของตนเอง

ร ท้อยละ ๙๐  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๖.๓ ทสางานรห่วมกกับผผ ท้อยืนึ่นได ท้ ร ท้อยละ ๙๐  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๖.๔ มทความรผ ท้ส ศกททนึ่ดทตห่ออาชทพสคุจรยตและหาความรผ ท้เกทนึ่ยว
กกับอาชทพททนึ่ตนเองสนใจ

ร ท้อยละ ๙๕  ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนดป้คำนกคำรจ พัดกคำรศ ศกษคำ
มคำตรฐคำนททที่ ๗  ครรปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำทหนป้คำททที่
อยคู่คำงมทประสทิทธทิภคำพและเกทิดประสทิทธทิผล

ระด พับดทเยทที่ยม

๗.๑ ครผมทการกสาหนดเปท้าหมายคคุณภาพผผ ท้เรทยนทกั ทั้งด ท้าน
ความรผ ท้ ทกักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คคุณลกักษณะททนึ่พศงประสงคฑ์

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗.๒ ครผมทการวยเคราะหฑ์ผผ ท้เรทยนเปป็ นรายบคุคคลและใช ท้ ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
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ข ท้อมผลในการวางแผนการจกัดการเรทยนรผ ท้เพยืนึ่อพกัฒนา
ศกักยภาพของผผ ท้เรทยน

ระดกับดทขศทั้นไป

๗.๓ ครผออกแบบและจกัดการเรทยนรผ ท้ททนึ่ตอบสนองความแตก
ตห่างระหวห่างบคุคคลและพกัฒนาการทางสตยปกัญญา

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗.๔ ครผใช ท้สยืนึ่อและเทคโนโลยทททนึ่เหมาะสมผนวกกกับ
การนสาบรยบทและภผมยปกัญญาของท ท้องถยนึ่นมาบผรณา
การในการจกัดการเรทยนรผ ท้

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗.๕ ครผมทการวกัดและประเมยนผลททนึ่มคุห่งเน ท้นการพกัฒนาการ
เรทยนรผ ท้ของผผ ท้เรทยนด ท้วยวยธทการททนึ่หลากหลาย

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗.๖ ครผให ท้คสาแนะนสาคสาปรศกษาและแก ท้ไขปกัญหาให ท้แกห่ผผ ท้
เรทยนทกั ทั้งด ท้านการเรทยนและคคุณภาพชทวยตด ท้วยความ
เสมอภาค

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗.๗ ครผมทการศศกษาวยจกัยและพกัฒนาการจกัดการเรทยนรผ ท้ใน
วยชาททนึ่ตนรกับผยดชอบและใช ท้ผลในการปรกับการสอน

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗.๘ ครผประพฤตยปฏยบกัตยตนเปป็ นแบบอยห่างททนึ่ดทและเปป็ น
สมาชยกททนึ่ดทของสถานศศกษา

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

๗.๙ ครผจกัดการเรทยนการสอนตามวยชาททนึ่ได ท้รกับมอบหมาย
เตป็มเวลาเตป็มความสามารถ

ร ท้อยละ ๘๕ ได ท้
ระดกับดทขศทั้นไป

มคำตรฐคำนททที่ ๘  ผร ป้บร ทิหคำรปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำท
หนป้คำททที่อยคู่คำงมทประสทิทธทิภคำพและเกทิดประสทิทธทิผล

ระด พับดทเยทที่ยม

๘.๑ ผผ ท้บรยหารมทวยสกัยทกัศนฑ์ ภาวะผผ ท้นสาและความคยดรยเรยนึ่มททนึ่
เน ท้นการพกัฒนาผผ ท้เรทยน

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๘.๒ ผผ ท้บรยหารใช ท้หลกักการบรยหารแบบมทสห่วนรห่วมและใช ท้
ข ท้อมผลผลการประเมยนหรยือผลการวยจกัยเปป็ นฐานคยด
ทกั ทั้งด ท้านวยชาการและการจกัดการ

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๘.๓ ผผ ท้บรยหารสามารถบรยหารจกัดการการศศกษาให ท้บรรลคุ
เปท้าหมายตามททนึ่กสาหนดไว ท้ในแผนปฏยบกัตยการ

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๘.๔ ผผ ท้บรยหารสห่งเสรยมและพกัฒนาศกักยภาพบคุคลากรให ท้
พร ท้อมรกับการกระจายอสานาจ

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๘.๕ นกักเรทยนผผ ท้ปกครองและชคุมชนพศงพอใจผลการ
บรยหารการจกัดการศศกษา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๘.๖ ผผ ท้บรยหารให ท้คสาแนะนสาคสาปรศกษาทางวยชาการและ
เอาใจใสห่การจกัดการศศกษาเตป็มศกักยภาพและเตป็ม
เวลา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

มคำตรฐคำนททที่ ๙   คณะกรรมกคำรสถคำนศ ศกษคำ และผร ป้ ระด พับดทเยทที่ยม
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ปกครอง ชคุมชนปฏทิบ พัต ทิงคำนตคำมบทบคำทหนป้คำททที่อยคู่คำง
ประสทิทธทิภคำพ และเกทิดประสทิทธทิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศศกษารผ ท้และปฏยบกัตยหน ท้าททนึ่ตามททนึ่

ระเบทยบกสาหนด
ระดกับดทเยทนึ่ยม

๙.๒ คณะกรรมการสถานศศกษากสากกับตยดตามดผแลและ
ขกับเคลยืนึ่อนการดสาเนยนงานของสถานศศกษาให ท้บรรลคุ
ผลสสาเรป็จตามเปท้าหมาย

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๙.๓ ผผ ท้ปกครองและชคุมชนเข ท้ามามทสห่วนรห่วมในการพกัฒนา
สถานศศกษา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

มคำตรฐคำนททที่ ๑๐  สถคำนศศกษคำมทกคำรจ พัดหล พักสรตร
กระบวนกคำรเรทยนรร ป้และกทิจกรรมพ พัฒนคำคคุณภคำพผร ป้
เร ทยนอยคู่คำงรอบดป้คำน

ระด พับดทเยทที่ยม

๑๐.
๑

หลกักสผตรสถานศศกษาเหมาะสมและสอดคล ท้องกกับ
ท ท้องถยนึ่น

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๐.
๒

จกัดรายวยชาเพยนึ่มเตยมททนึ่หลากหลายให ท้ผผ ท้เรทยนเลยือก
เรทยนตามความถนกัดความสามารถและความสนใจ

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๐.
๓

จกัดกยจกรรมพกัฒนาผผ ท้เรทยนททนึ่สห่งเสรยมและตอบสนอง
ความต ท้องการความสามารถและความสนใจของผผ ท้
เรทยน

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๐.
๔

สนกับสนคุนให ท้ครผจกัดกระบวนการเรทยนรผ ท้ททนึ่ให ท้ผผ ท้เรทยนได ท้
ลงมยือปฏยบกัตยจรยงจนสรคุปความรผ ท้ได ท้ด ท้วยตนเอง

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๐.
๕

นยเทศภายในกสากกับตยดตามตรวจสอบและนสาผลไป
ปรกับปรคุงการเรทยนการสอนอยห่างสมสนึ่าเสมอ

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๐.
๖

จกัดระบบดผแลชห่วยเหลยือผผ ท้เรทยนททนึ่มทประสยทธยภาพ
และครอบคลคุมถศงผผ ท้เรทยนทคุกคน

ระดกับดทเยทนึ่ยม

มคำตรฐคำนททที่ ๑๑  สถคำนศศกษคำมทกคำรจ พัดสภคำพ
แวดลป้อมและกคำรบรทิกคำรททที่สคู่งเสรทิมใหป้ผร ป้เร ทยนพ พัฒนคำ
เตด็มศ พักยภคำพ

ระด พับดทเยทที่ยม

๑๑.
๑

ห ท้องเรทยนห ท้องปฏยบกัตยการอาคารเรทยนมกันึ่นคงสะอาด
และปลอดภกัยมทสยนึ่งอสานวยความสะดวกพอเพทยงอยผห่ใน
สภาพใช ท้การได ท้ดทสภาพแวดล ท้อมรห่มรยืนึ่นและมทแหลห่ง
เรทยนรผ ท้สสาหรกับผผ ท้เรทยน

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๑. จกัดโครงการกยจกรรมททนึ่สห่งเสรยมสคุขภาพอนามกัยและ ระดกับดทเยทนึ่ยม
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๒ ความปลอดภกัยของผผ ท้เรทยน
๑๑.
๓

จกัดห ท้องสมคุดททนึ่ให ท้บรยการสยืนึ่อและเทคโนโลยท
สารสนเทศททนึ่เอยืทั้อให ท้ผผ ท้เรทยนเรทยนรผ ท้ด ท้วยตนเองและหรยือ
เรทยนรผ ท้แบบมทสห่วนรห่วม

ระดกับดทเยทนึ่ยม

มคำตรฐคำนททที่ ๑๒ สถคำนศศกษคำมทกคำรประก พันคคุณภคำพ
ภคำยในสถคำนศศกษคำตคำมททที่กคคำหนดในกฎกระทรวง

ระด พับดทเยทที่ยม

๑๒.
๑

กสาหนดมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๒.
๒

จกัดทสาและดสาเนยนการตามแผนพกัฒนาการจกัดการ
ศศกษาของสถานศศกษาททนึ่มคุห่งพกัฒนาคคุณภาพตาม
มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๒.
๓

จกัดระบบข ท้อมผลสารสนเทศและสารสนเทศและใช ท้
สารสนเทศในการบรยหารจกัดการเพยืนึ่อพกัฒนาคคุณภาพ
สถานศศกษา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๒.
๔

ตยดตามตรวจสอบและประเมยนคคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๒.
๕

นสาผลการประเมยนคคุณภาพทกั ทั้งภายในและภายนอก
ไปใช ท้วางแผนพกัฒนาคคุณภาพการศศกษาอยห่างตห่อ
เนยืนึ่อง

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๒.
๖

จกัดทสารายงานประจสาปทททททนึ่เปป็ นรายงานการประเมยน
คคุณภาพภายใน

ระดกับดทเยทนึ่ยม

มคำตรฐคำนดป้คำนกคำรสรป้คำงส พังคมแหคู่งกคำรเรทยนรร ป้
มคำตรฐคำนททที่ ๑๓  สถคำนศศกษคำมทกคำรสรป้คำง สคู่งเสรทิม
สน พับสนคุนใหป้สถคำนศศกษคำเปด็ นส พังคมแหคู่งกคำรเรทยนรร ป้

ระด พับดทเยทที่ยม

๑๓.
๑

มทการสร ท้างและพกัฒนาแหลห่งเรทยนรผ ท้ภายในสถาน
ศศกษาและใช ท้ประโยชนฑ์จากแหลห่งเรทยนรผ ท้ทกั ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศศกษาเพยืนึ่อพกัฒนาการเรทยนรผ ท้ของผผ ท้
เรทยนและบคุคลากรของสถานศศกษารวมทกั ทั้งผผ ท้ททนึ่
เกทนึ่ยวข ท้อง

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๓.
๒

มทการแลกเปลทนึ่ยนเรทยนรผ ท้ระหวห่างบคุคลากรภายใน
สถานศศกษาระหวห่างสถานศศกษากกับครอบครกัว
ชคุมชนและองคฑ์กรททนึ่เกทนึ่ยวข ท้อง

ระดกับดทเยทนึ่ยม

มคำตรฐคำนดป้คำนอ พัตล พักษณนของสถคำนศ ศกษคำ
มคำตรฐคำนททที่ ๑๔  กคำรพ พัฒนคำสถคำนศ ศกษคำใหป้บรรลคุ
เปป้ คำหมคำยตคำมวทิส พัยท พัศนน ปร พัชญคำและจคุดเนป้นททที่
กคคำหนดขศขั้น

ระด พับดทเยทที่ยม
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๑๔.
๑

จกัดโครงการ กยจกรรม ททนึ่สห่งเสรยมให ท้ผผ ท้เรทยน มทความรผ ท้
คผห่คคุณธรรม  นสาจยตอาสา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๔.
๒

ผลการดสาเนยนงานสห่งเสรยมให ท้ผผ ท้เรทยนบรรลคุ มทความรผ ท้
คผห่คคุณธรรม  นสาจยตอาสา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

มคำตรฐคำนดป้คำนมคำตรกคำรสคู่งเสรทิม
มคำตรฐคำนททที่ ๑๕  กคำรจ พัดกทิจกรรมตคำมนโยบคำย จคุด
เนป้น แนวทคำงปฏทิรรปกคำรศ ศกษคำเพพที่อพ พัฒนคำและสคู่ง
เสรทิมสถคำนศศกษคำใหป้ยกระด พับคคุณภคำพสรงขศขั้น

ระด พับดทเยทที่ยม

๑๕.
๑

จกัดโครงการการจกัดกยจกรรมตามนโยบาย จคุดเน ท้น 
เพยืนึ่อยกระดกับคคุณภาพการศศกษา

ระดกับดทเยทนึ่ยม

๑๕.
๒

ผลการดสาเนยนงานบรรลคุตามเปท้าหมาย ระดกับดทเยทนึ่ยม

 (นางสาวสายใจ   พคุห่มถาวร)
ผผ ท้อสานวยการโรงเรทยนวกัดคลองขคุนศรท


