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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่ รวมท้ังนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ี 
ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน 
อนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อ 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้ 
กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและ 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ 
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 

ท้ังนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
  
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เพื่อให้โรงเรียนมีเปูาหมายในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีความมุ่งหวังให้โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ ในการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น โรงเรียนวัดจันทนารามฯ
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑๕
มาตรฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๑๑ มาตรฐาน ท้ังนี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย จุดเน้น บริบท และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 การก าหนดและจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ฉบับนี้เป็นการแสดง
ภารกิจการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อเป็นทิศทางพัฒนางานและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนวัดจันทนารามฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้สนใจ
ท่ัวไป 
 
 

โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 
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สารบัญ 
 
                                                                                                                  หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ตอนท่ี 1  บทน า          

1.1 ข้อมูลท่ัวไป         ๕ 
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน   ๖ 
1.3 ประกาศก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน            ๙-๑๐ 

   การก าหนดค่าเปูาหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย            ๒๓-๒๗ 
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     ๒๘ –๓๒ 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน            ๓๓-๔๙ 
ภาคผนวก              ๕๐ -๕๖ 
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ตอนท่ี ๑     
 

บทน า 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียน  วัดจันทนารามฯ    ท่ีต้ัง ๑/๒  ม. ๙  ต าบล จันทนิมิต  อ าเภอ  เมือง 
จังหวัด จันทบุรีสังกัด สพป.จบ.๑. โทร ๐๓๙-๓๒๑๖๖๒ โทรสาร ๐๓๙-๓๒๕๙๐๔                                              
e-mail  chantanaram@gmail.com  website  www.watchanschool.com       เปิดสอน
ระดับช้ัน  อนุบาล ถึงระดับช้ัน  มัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อที่   ๓  ไร ่ ๓ งานเขตพื้นท่ีบริการ  ม.๑ – 
๕, ๘, ๙ ต าบลจันทนิมิต และ หมู่ ๖ ต าบล ท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ประวัติโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ก่อตั้งเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ต้ังอยู่ หมู่ ๙ 
ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมือง จ.จันทบุรี มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ตัวโรงเรียนเดิมเป็นเรือนไม้ปั้นหยา ๒ ช้ัน 
จุนักเรียนได้ ๑๓๐ คน ต่อมาโรงเรียนได้งบประมาณจาก กศส. ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/
๒๕๐๙ จ านวน ๒ ช้ัน ๘ ห้องเรียน และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนต่าง ๆ เร่องมาจน พ.ศ.  
๒๕๐๙ รวมมีอาคารเรียน ๔ อาคาร ปัจจุบันโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ได้เปิดท าการ
สอน 4 ระดับคือ  

๑.ระดับการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม – ช้ันพิเศษ) 
๒.ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – ๒) 
๓.ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ๖) 
๔.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) 

 จนถึงปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา รวม ๑๒ คน คนปัจจุบันได้แก่ 
 นายประวิทย์  บูรณโกศล ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ ๑ คน ครู
ประจ าการ ๓๓ คน อัตราจ้าง ๖ คน พนักงานราชการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน 

http://www.watchanschool.comเปิดสอนระดับชั้น/
http://www.watchanschool.comเปิดสอนระดับชั้น/
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๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 วิสัยทัศน์ 

พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่มาตรฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ภูมิปัญญาไทย ใฝุคุณธรรมน า
ความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง เรียนร่วมเด็กพิเศษ โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดศึกษา  

พันธกิจ 
 ๑.  ส่งเสริม   และพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
๒.  ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ฝึกปฏิบัติจริงจาก

แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓.  สร้างจิตส านึกให้นักเรียนนิยมไทย อนุรักษ์วฒันธรรมไทย และส่ิงแวดล้อม 
๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร นักเรียน ยึดมั่นในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ส่งเสริม   พัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนา

การศึกษา 
เป้าหมาย 
 นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนของโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืออุทิศ) ได้รับการ

พัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
คุณธรรมน าชีวีให้มีสุข 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

 

๓.  การด าเนินการของโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มีความพร้อมและมีส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อน าไปสู่การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีเป็นปัจจุบัน มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดหาส่ือเทคโนโลยี
และการพัฒนาส่ือ มีคณะกรรมการประเมินภายในเพื่อน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน ให้ได้ผล
ตามมาตรฐานก าหนด 
 อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังขาดวิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและมุ่งเน้น
การปฏิบัติจริง เช่น การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
     ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ประสบผลส าเร็จสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  มีกระบวนการด าเนินการ  ดังนี้ 

๑.ประชุมท าความเข้าใจกับทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียน   
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับนโยบาย เปูาหมายของหน่วยงานต้น
สังกัด เปูาหมายของหลักสูตร นโยบายของโรงเรียนและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
          ๒.   การก าหนดยุทธศาสตร์ในการท างานมีการสร้างกฎ กติกา ระเบียบร่วมกันเพื่อให้เกิด
เอกภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ช่วยเหลือเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน การด าเนินงานมีการก าหนดเปูาหมายท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น ก าหนดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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          ๓.  การก าหนดงาน ๔ ด้านและมีครูผู้รับผิดชอบงาน งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งาน
บริหารทั่วไป งานบุคลากร 
          ๔.  การประเมินผล ประเมินตามสภาพจริงเมื่อเสร็จส้ินการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมี
การประเมินผลทุกขั้นตอนและมีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระบบ PDCA เพื่อน าไปปรับปรุง
พัฒนา 
         โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบคละช้ัน โดยเน้นทักษะการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและความสามัคคีในองค์กรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริงและจัดกิจกรรมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
อย่างต่อเนื่องระดมทัพยากรเพื่อการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดียิ่งท าให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความราบรื่น  ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นท่ีน่าพอใจ   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๘ 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดจันทนารามฯ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนด
เปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้ก าหนดค่าเปูาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนารามฯมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

     (นายประวิทย์   บูรณโกศล) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๙ 
 

 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง   ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------- 

 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง  ท่ีก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดจันทนาราม  
(ศรีรองเมืองอุทิศ) ได้ก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนในระดับปฐมวัย  คือ  คุณธรรมน าชีวีให้มีสุข 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากร   ในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมิน
คุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

(พระธรรมเมธี) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
     โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๐ 
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง   ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------- 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง  ท่ีก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดจันทนาราม  
(ศรีรองเมืองอุทิศ)ได้ก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ   
คุณธรรมน าชีวีให้มีสุข 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนรวมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

(พระธรรมเมธี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

          โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
เร่ือง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ังอัตลักษณ์  
และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) จึงปรับมาตรฐานการศึกษา     
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมิน
คุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับปฐมวัย     และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

(นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๒ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

๕ 
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑ 
๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๑.๕ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ 
๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และส่ิงเสพติด ๑ 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

๕ 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ๑ 
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ๑ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑ 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักธรรมชาติ ๒ 

มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

๕ 
๓.๑ มีวินัย  รับผิดขอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ ๒ 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ ๑ 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
 
 

๕ 
 
 
 

๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจ  และรักการเรียนรู้ ๑ 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ

เรียนรู ้
๑ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๓ 
 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ 
มาตรฐานที่ ๕  ครปูฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกดิประสทิธผิล 

๒๐ 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๒ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 

๒ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ๒ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๒ 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  

และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ ์

๒  

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒  
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง ๒ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

๒ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๓ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๓ 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๓ 

๖.๗ เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๒ 

 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๔ 
 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา  
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔ 

๒๐ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกผ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔ 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน 
และท้องถิ่น 

๔ 

๗.๕ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๔ 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑ 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑ 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๐.๕ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

๑ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 
๕ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

๒.๕ 

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๕  

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๕ 
 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

๕ 
๑๐.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย  ปรัชญา  

วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
๓ 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒  
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๓ 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒ 
                                                 
 
                               

     (ลงช่ือ) 
                                                                    (นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๖ 
 

 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
เร่ือง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------- 

 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ัง  อัตลักษณ์  
และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)  จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนใน
ชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

(นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๗ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

๕ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓ ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา 

นันทนาการตามจินตนาการ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ๑ 
มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 

๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๑ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

๑ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนองาน ๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๘ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก   (คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๒ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
๑ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 
มาตรฐานที่๕  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๕ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒  
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 

มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 
๑ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจ 
๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๒ 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

๑ 

 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๑๙ 
 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้
น้ าหนกั   (คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๑  

๗.๖ ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและ   ใช้ผลในการปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๑ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

๑ 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

๑ 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๒ 

๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๑ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒ 

มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 

๕ 
 
 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๒๐ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้
น้ าหนกั   (คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูรกระบวนการเรียนรูแ้ละกิจกรรมพฒันา
คณุภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด

ความสามารถและความสนใจ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

๒ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบรกิารที่ส่งเสริมใหผู้้เรียน
พฒันาเต็มศกัยภาพ 

๑๐ 

๑๑.๑ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

๓ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๐.๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๒๑ 
 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้
น้ าหนกั   (คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้ รวม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเปน็สังคม
แห่งการเรียนรู้ 

๑๐ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓ 

๕ 
๑๔.๒ มีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย  วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๑๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒ 
 
 
 
 
 
                                                (ลงช่ือ) 
                                                                  (นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
    
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๒๒ 
 

 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
เร่ือง   การก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------- 

 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ัง     อัต
ลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและได้ก าหนดค่าเปูาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมือง
อุทิศ)มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

  (นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๒๓ 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหว ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๔ หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับเยี่ยม 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ ๙๐ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเยี่ยม 
๓.๑ มีวินัยรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งบัน ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีมาก 
๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๒ มีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๒๔ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน ามา ประยุกต์ใช้ใน การจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๔ ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย

และสรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานท่ี ๖   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิ สัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา          

เด็กปฐมวัย 
ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีข้ึนไป 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  บุคลกรให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีข้ึนไป 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีข้ึนไป 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับดีข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๒๕ 
 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๕ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ร้อยละ ๘๕ได้ระดับดีขึ้นไป 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐  จัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๑ จัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 

                           (นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๒๗ 
 

 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
เร่ือง   การก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------- 

 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ี
ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต  รวมท้ังอัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)  
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้ก าหนดค่าเปูาหมายของ
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมือง
อุทิศ)  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็น
เปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

                           (นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
เร่ือง   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา นันทนาการ

ตามจินตนาการ 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

ระดับดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนองาน ร้อยละ ๙๕ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีมาก 

๖.๑ วางแผนการทางานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีข้ึนไป 
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๙๕   ได้ระดับดีข้ึนไป 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๕   ได้ระดับดีข้ึนไป 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ ๑๐๐   ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศกึษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ

และความสนใจ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถและ
ความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๐.๕ นิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเปน็สังคม
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
        
 
                                       
     (ลงช่ือ) 
                                                         (นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
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ประกาศโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) 
เรื่อง  การก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนด
เปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้ก าหนดค่าเปูาหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   
ผู้ปกครองวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมือง
อุทิศ)มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเปูาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

     (นายประวิทย์   บูรณโกศล) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม ฯ 
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ตอนท่ี ๒     
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน  

๑. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้าน 
ร่างกาย 
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม 
     เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้าน 
ร่างกาย 
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม 
     เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 

เด็กร้อยละ…๙๐…ขึ้นไปมีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย เด็กร้อยละ…๙๐…ขึ้นไปมีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ 
     ตน 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ 
     ตน 

เด็กร้อยละ…๙๕.ขึ้นไปมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน 

๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 
     โรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 

๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 
     โรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 

เด็กร้อยละ…๙๕…ขึ้นไปหลีกเล่ียง
ต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  
อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 

 (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์)  
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้าน 
    อารมณ์และจิตใจ 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ 
      ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้าน 
    อารมณ์และจิตใจ 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ 
      ตนเอง 

เด็กร้อยละ…๑๐๐.ขึ้นไปร่าเริง 
แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก เด็กร้อยละ…๙๐…..มีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
     เหมาะสมกับวัย 

๑.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
     เหมาะสมกับวัย 

เด็กร้อยละ…๙๐…..ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ 
     เคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ 
     เคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

เด็กร้อยละ…๙๕..ช่ืนชมศิลปะ 
ดนตรี การเคล่ือนไหว และรัก
ธรรมชาติ 

 (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์)  
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้าน 
    สังคม 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ัง 
     สอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้าน 
    สังคม 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ัง 
     สอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ 

 
เด็กร้อยละ ๙๕…ขึ้นไป มีวินัย 
รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของ
พ่อ แม่ ครูอาจารย์ 

 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๓๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติ 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ 
     แบ่งปัน 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

เด็กร้อยละ……๙๐………..ขึน้ไปมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กร้อยละ…๙๕…ขึ้นไปเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
     และศาสนาท่ีตนนับถือ 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

เด็กร้อยละ…๙๕…ขึ้นไปประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

 (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์)  
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้าน 
    สติปัญญา 
๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถาม 
     อย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถาม 
     อย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 

 
เด็กร้อยละ…๙๕…ขึ้นไปสนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถาม 
อย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง 
     ต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ 
     การเรียนรู้ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง 
     ต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ 
     การเรียนรู้ 

เด็กร้อยละ…๘๕…ขึ้นไปมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับ 
     วัย 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กับวัย 

เด็กร้อยละ…๘๕…ขึ้นไปมีทักษะ
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทาง 
     วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทาง 
     วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เด็กร้อยละ…๘๕…ขึ้นไปมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิด 
     สร้างสรรค์ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิด 
     สร้างสรรค์ 

เด็กร้อยละ…๙๐…ขึ้นไปมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์)  
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตาม 
   บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
   และเกิดประสิทธิผล 
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ 
     ธรรมชาติของการจัดการศึกษา 
     ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ 
     ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตาม 

   บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   และเกิดประสิทธิผล 
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 

และ 
     ธรรมชาติของการจัดการศึกษา 

     ปฐมวัยและสามารถน ามา
ประยุกต ์

     ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

 
 
 
 
ครูร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไปเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๓๕ 
 

 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัด 
     ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ 
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ 
     สามารถจัดประสบการณ์การ 
     เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง 
     กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัด 
     ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ 
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ 
     สามารถจัดประสบการณ์การ 
     เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง 
     กับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ครูร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไปจัดท าแผน 
การจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ     
สามารถจัดประสบการณ์การ     
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้าง 
     วินัยเชิงบวก 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ี
สร้าง 
     วินัยเชิงบวก 

ครูร้อยละ…๑๐๐ ขึ้นไปบริหาร
จัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

๕.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี 
     เหมาะสม สอดคล้องกับ 
     พฒันาการของเด็ก 

๕.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี 
     เหมาะสม สอดคล้องกับ 
     พัฒนาการของเด็ก 

ครูร้อยละ…๑๐๐ ขึ้นไปใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและ 
     ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง 
     หลากหลาย และสรุปรายงานผล 
     พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและ 
     ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่าง หลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

ครูร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไปใช้
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการ 
     เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล 
     ในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการ 
     เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ 
     ผลในการปรับการจัด 
     ประสบการณ์ 

ครูร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไปวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 
 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการ 
     เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการ 
     เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

ครูร้อยละ…๑๐๐  ขึ้นไปจัด
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ 
     ผู้ปกครอง 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
และ ผู้ปกครอง 

ครูร้อยละ…๑๐๐ ขึ้นไปมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถ 
     ในด้านการศึกษาปฐมวัย 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถ ในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

ครูร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไปมีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา 
      ไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ 
      พัฒนาเด็ก 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และ
น ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

ครูร้อยละ…๑๐๐ ขึ้นไปจัดท าสาร
นิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๓๖ 
 

 
 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
   บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
   และเกิดประสิทธิผล 
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 
     หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 
     หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไป 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า  
     และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา 
     เด็กปฐมวัย 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า  
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไป 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 
     ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมิน 
     หรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน 
     วิชาการและการจัดการ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมิน หรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมิน 
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน 
วิชาการและการจัดการร้อยละ 
…๘๕…ขึ้นไป 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
     การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม 
     แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตาม แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ร้อยละ……๘๕……ขึ้นไป 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 
    ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 
    ศักยภาพบุคลากรให้มี 
    ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให้มีระสิทธิภาพ
ร้อยละ…๑๐๐ขึ้นไป 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
     ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 
     การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ 
     และเต็มเวลา 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  
     ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
     เอาใจใส่การจัดการศึกษา 
     ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 
     เวลา 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ 
และเต็มเวลาร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไป 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
     พึงพอใจผลการบริหารจัดการ 
     ศึกษาปฐมวัย 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
     พึงพอใจผลการบริหารจัดการ 
     ศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ…๑๐๐…ขึ้นไปของเด็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๓๗ 
 

 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
๗.๑มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
     สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัด 
    การศึกษา 
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     ของสถานศึกษาและน าสู่การ 
     ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ…
๑๐๐…ขึ้นไป 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม 
     ทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด 
     การศึกษาปฐมวัย 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน 
     ร่วมทุกฝุายตระหนักและ
เข้าใจ 
     การจัดการศึกษาปฐมวัย 

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม 
ทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด 
การศึกษาปฐมวัยร้อยละ…๘๕…ขึ้น
ไป 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ 
     ตระหนัก รู้และเข้าใจหลักการจัด 
     การศึกษาปฐมวัย 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ 
     ตระหนัก รู้และเข้าใจหลักการ 
     จัดการศึกษาปฐมวัย 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ 
ตระหนัก รู้และเข้าใจหลักการจัด 
การศึกษาปฐมวัยร้อยละ…๘๕ขึ้น
ไป 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา 
     ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
     และท้องถิ่น 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและ 
     แสวงหาความร่วมมือกับ 
     ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา 
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่นร้อยละ ๘๕…ขึ้นไป 

๗.๕ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ 
     พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

๗.๕ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ 
     พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ 
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านร้อยละ 
…๑๐๐…ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการ 
   ประกันคุณภาพภายในของ 
   สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
   กฎกระทรวง 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
     ปฐมวัยของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการ 
   ประกันคุณภาพภายในของ 
   สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
   กฎกระทรวง 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
     ปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
 
 
 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาร้อยละ ๑๐๐… 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผน 
     พัฒนาการจัดการศึกษาของ 
     สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
     ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
     สถานศึกษา 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษาของ 
 สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ 
 ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
 สถานศึกษา 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผน 
     พัฒนาการจัดการศึกษาของ 
     สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษาร้อยละ ๑๐๐… 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช ้
     สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหาร 
 จัดการ 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ร้อยละ…๘๕…ขึ้นไป 

 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๓๘ 
 

 
 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และ 
     ประเมินผลการด าเนินงาน 
     คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
     การศึกษาของสถานศึกษา 

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินงานคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ร้อยละ…๘๕…….ขึ้นไป 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง 
     ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
     ต่อเนื่อง 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง 
     ภายในและภายนอกไปใช้ 
     วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
ร้อยละ……๘๕……….ขึ้นไป 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น 
     รายงานการประเมินคุณภาพ 
     ภายใน 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น 
     รายงานการประเมินคุณภาพ 
     ภายใน 

จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในร้อยละ…๘๕…….ขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง  
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 
     เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน 
     สถานศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการ 
   สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให ้
   สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการ 
   เรียนรู้ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการ เรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

 
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน 
สถานศึกษาร้อยละ…๘๕….ขึ้นไป 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
     ภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
     สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
     และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ภายในสถานศึกษา 
ระหว่าง สถานศึกษากับ 

ครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ
๑๐๐…ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๓๙ 
 

 
 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนา
สถานศึกษา   ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา    วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษา   ปฐมวัย 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
       ให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา  
       วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด 
      การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนา 
   สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
   ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ 
   จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนา 
       เด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย  
       ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
       การจัดการศึกษาปฐมวัยของ 
       สถานศึกษา 

 
 
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา        
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๕… ขึ้นไป 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
      เปูาหมาย 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
      เปูาหมาย 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
  เปูาหมายร้อยละ……๘๕…ขึ้นไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูป การศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้ สูงขึ้น 
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม  
       สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ 
       การจัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนา 
    สถานศึกษาตามนโยบายและ 
    แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อ 
    ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริม  สนับสนุนตามนโยบาย 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา      
ปฐมวัย 

 
จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม  
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยร้อยละ…
๘๕………ขึ้นไป 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
      เปูาหมาย 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
      เปูาหมาย 

ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เปูาหมายร้อยละ…๑๐๐…….ขึ้นไป 
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๒. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปมีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 

  ๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ี
ดีและมีสุนทรียภาพ 

  ๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1๑.๓  ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ            

๑.๓  ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อบุัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ           

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปปูองกัน 
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ 
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง 
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ           

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ขึ้นไปเห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า 
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น   

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น   

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปม ี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   

๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  

ผู้เรียนร้อย ๙๕ ขึ้นไปสร้าง 
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

 ๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม  
       หลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

 ๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม  
       หลักสูตร 

 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  ขึ้นไปม ี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปเอื้ออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่าง 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่าง 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕ ขึ้นไปยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 

๒.๕ น าคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒.๕ น าคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  ขึ้นไปน า
คุณธรรม จริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ 
รอบตัว                

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ 
รอบตัว           

 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ 
รอบตัว           

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน  และต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน  และต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ผู้เรียนร้อยละ๙๕ ขึ้นไปมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน 
        ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้

ระหว่างกัน  

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน 
        ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้

ระหว่างกัน  

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปเรียนรู ้
รว่มกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั   

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปใช้ 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเปูาหมาย 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง 
 และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง  
และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

 
 
ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  ขึ้นไปสรุป 
ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู  
และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน 
ตามความคิดของตนเอง 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปน าเสนอ 
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๔.๓   ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๔.๓   ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปก าหนด 
เปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕ ขึ้นไปม ี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ 
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ขึ้นไปม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปมผีล 
การประเมินสมรรถนะส าคัญตาม 
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  ขึ้นไปมผีล 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

การทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 
๕ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเปูาหมาย 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน

การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
๖.๑ วางแผนการท างานและ 
      ด าเนินการจนส าเร็จ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
๖.๑ วางแผนการท างานและ 
      ด าเนินการจนส าเร็จ 

 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕ ขึ้นไปวาง 
แผนการท างานและด าเนินการ 
จนส าเร็จ 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
       พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
       ของตนเอง 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
       พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
       ของตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  ขึ้นไปท างาน 
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  ขึ้นไปท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  ขึ้นไปม ี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
ครูร้อยละ ๘๕ขึ้นไปมีการก าหนด 
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน                  

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน                  

ครูร้อยละ ๗๕  ขึ้นไปมีการ 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเปูาหมาย 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา       

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา       

ครูร้อยละ ๗๕ ขึ้นไปออกแบบ 
และจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา       

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปใช้ส่ือและ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ 
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ครูร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปมีการวัดและ 
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ 
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที ่
หลากหลาย 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

ครูร้อยละ ๑๐๐  ขึ้นไปให ้
ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา 
ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

ครูร้อยละ ๙๕ขึ้นไปมีการศึกษา  
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน

วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

ครูร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็น 
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา
ท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา
ท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

ครูร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปประพฤติ 
ปฏิบัติการสอนตามวิชาท่ีได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๘.๑   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ 

      พัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๘.๑   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ 

      พัฒนาผู้เรียน 

 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐  ขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเปูาหมาย 
๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ 
      มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ 
      ประเมินหรือผลการวิจัยเป็น 
      ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ 
      จัดการ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ 
      มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ 
      ประเมินหรือผลการวิจัยเป็น 
      ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ 
      จัดการ 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ 
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน 
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
ร้อยละ ๑๐๐  ขึ้นไป 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
      การศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
      ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ 
      การ 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ      
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 

      ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ 
      การ 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ 
การร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป 

๘.๔   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
      การกระจายอ านาจ 

๘.๔   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
      การกระจายอ านาจ 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ านาจร้อยละ ๙๐ขึ้นไป                              

๘.๕   นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
      พึงพอใจผลการบริหารการจัด 
      การศึกษา 

๘.๕   นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
      พึงพอใจผลการบริหารการจัด 
      การศึกษา 

ร้อยละ  ๙๐ ขึ้นไปของนักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการ 
บริหารการจัดการศึกษา 

8.6 ๘.๖ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

8.6 ๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลาร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป                              

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้

และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้

และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

 
 
ร้อยละ ๙๕ขึ้นไปของคณะกรรมการ 
สถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
ท่ีระเบียบก าหนด                    

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามเปูาหมายร้อยละ ๙๕ 
ขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเปูาหมาย 
๙.๓ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๙.๓ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๕ขึ้นไปของผู้ปกครองและ 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
รอบด้าน 
๑๐.๑หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม

และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
รอบด้าน 
๑๐.๑หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม

และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

 
 
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม 
และสอดคล้องกับท้องถิ่นร้อยละ 
๑๐๐ ขึ้นไป 

๑๐.๒จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 

๑๐.๒จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 

จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ 
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสามารถและความสนใจร้อยละ 
๑๐๐ขึ้นไป 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี 
      ส่งเสริมและตอบสนองความ 
      ต้องการ ความสามารถ ความ 
      ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี 
      ส่งเสริมและตอบสนองความ 
      ต้องการ ความสามารถ ความ 
      ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม 
และตอบสนองความต้องการความ 
สามารถ ความถนัดและความสนใจ 
ของผู้เรียนร้อยละ……๑๐๐….ขึ้นไป 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วย ตนเอง 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วย ตนเอง 

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ..๙๐….ขึ้นไป 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ร้อยละ..๗๐.ขึ้นไป 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 
ผู้เรียนทุกคนร้อยละ..๙๐….ขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเปูาหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ                    

 ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ                    

 ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 
 
ร้อยละ…๙๕ .ขึ้นไปของห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง  
สะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอ านวย 
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้ 
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ของผู้เรียนร้อยละ๙๕…..ขึ้นไป 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ 
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร้อยละ  ๙๕ 
ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา      
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา     
ของสถานศึกษา 

  
 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานร้อยละ ๙๕ 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตาม 
       แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตาม 
       แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาร้อยละ ๙๕ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้สารสนเทศในการบริหาร 
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพถานศึกษา 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้สารสนเทศในการบริหาร 
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพถานศึกษา 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ร้อยละ…๙๕.ขึ้นไป 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมิน 
        คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมิน 
        คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาร้อยละ…๙๕…ขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเป้าหมาย 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง 
       ภายในและภายนอกไปใช้ 
       วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
       การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอกไปใช้ 

       วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
       การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน 
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ……๙๕..ขึ้นไป 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น 
       รายงานการประเมินคุณภาพ 
       ภายใน 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น 
       รายงานการประเมินคุณภาพ 
       ภายใน 

จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น 
รายงานการประเมินคุณภาพ       
ภายในร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษา

มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง 
      เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ 
      ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง 
      ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      และบุคลากรของสถานศึกษา 
      รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                                                                

 มาตรฐานด้านการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษา

มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง 
      เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ 
      ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง 
      ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      และบุคลากรของสถานศึกษา 
      รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                                                                

 
 
 
 
 
 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ 
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
บุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ี 
เกี่ยวข้อง ร้อยละ…๙๕...ขึ้นไป    

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
        ระหว่างบุคลากรภายใน 
        สถานศึกษาระหว่าง 
        สถานศึกษากับครอบครัว  
        ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
ร้อยละ…๙๕..ขึ้นไป        
 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐ มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
       ของสถานศึกษา 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐ มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
       ของสถานศึกษา 

 

 
 
 
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนบรรลุ ตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษาร้อยละ……๙๕ ขึ้นไป 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๔๙ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ค่าเป้าหมาย 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ 
 ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย       
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น       
ของสถานศึกษา 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ 
สถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษาร้อยละ…๙๕.ขึ้นไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม 
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง 
ขึ้น 
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตา 
มนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
คุณภาพสูงขึ้น     

1๑๕.๑จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ 
       ตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม 

       แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  
 

 
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ 
ตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ร้อยละ…๙๕.ขึ้นไป 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม      
เปูาหมาย 

ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เปูาหมายร้อยละ…๙๕….ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าส่ังโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

ท่ี ……๖๔…../๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี  เขต 1 จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  
 ๑.นายประวิทย์  บูรณโกศล ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.นางศรีวรรณ  สุวรรณปาล      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๓. นางศิริรัตน์   ชายคง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางวัลรา  ฟูสกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕.นางวรรณา  วรรณวิจิตร ตัวแทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 ๖.นางกรรณิกา  ศิริธนศาสตร์   ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  กรรมการ 
 ๗.นางวิไลวรรณ  พุ่มเงิน           ครูวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ 
ให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๔  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 

(นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  หน้า ๕๒ 
 

 
ค าส่ังโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

ท่ี ……๖๕…../๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องการประเมินผลมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  
 ๑.นายประวิทย์  บูรณโกศล ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.นางศรีวรรณ  สุวรรณปาล      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางชนิตพร  ชุ่มจิต  ศึกษานิเทศก์ สพป จบ 1            ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
 ๔. นางศิริรัตน์   ชายคง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางวัลรา  ฟูสกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖.นางวรรณา  วรรณวิจิตร ตัวแทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 ๗.นางกรรณิกา  ศิริธนศาสตร์    ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  กรรมการ 
 ๘. นายสมัคร  เฟื่องสวัสด์ิ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๙.นางอังสนา  รักความสุข     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.นายประวิทย์  ศรีสุขวรกุล      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๑๑.นายฉัตรพัฒน์  ธนูทอง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒.นายวินัย  ประจ าเรือ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓.นายสามารถ  วินิจตานนท์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔ นางวิไลวรรณ  พุ่มเงิน          ครูวิชาการ               กรรมการและเลขานุการ 
 ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ 
ให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๕  เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 

(นายประวิทย์  บูรณโกศล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) 

 
ล าดับที่  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 

๑  พระธรรมเมธ ี  ประธานกรรมการ 
๒  นางวรรณา  วรรณวิจิตร  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๓  นางประภัศร ี บุญประเสริฐ  กรรมการผู้แทนครู 
๔  นายวิชัย  สุวรรณธนชัย  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๕  นายสุกิจ  สฤษดิชัยนันทา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6  พระครูอุดมธรรมคุณ  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๗  พระอาจารย์ธีรวัฒน ์ อภิวฺฑฒโน  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๘  นางสาววันเพ็ญ  วิโยค  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๙  นายสมัคร  เฟื่องสวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐  นางอังสนา  รักความสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑  นายประวิทย์  ศรีสุขวรกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒  นายฉัตรพัฒน ์ ธนูทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓  นายวินัย  ประจ าเรือ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔  นายสามารถ  วินิจตานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕  นายประวิทย์  บูรณโกศล  กรรมการและเลขานุการ 
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4422 

ค าสัง่ โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
ท่ี ……………/ 2557 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะท างานจัดท าระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจ าปี 2557 
.......................................................................... 

   อาศัยอ านาจตามในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไข
เพิ่มเติม      (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)  ให้มีมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารของสถานศึกษา และต้องแต่งต้ังผู้รับผิดชอบพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐาน โดยมีร่องรอยหลักฐานแสดงความตระหนักในความส าคัญ 
และให้พยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกราย
มาตรฐานทุกระดับการศึกษาสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาต้ังแต่ พ.ศ. 2557 โรงเรียนฯ จึงแต่งต้ังหัวหน้าผู้รับผิดชอบ มาตรฐานท่ี 1 -15 และผู้ช่วย
หัวหน้ามาตรฐานใหม่  แทนค าส่ังเดิมดังนี้ 

  1.  นายประวิทย์  บูรณโกศล  ท่ีปรึกษา   
  2.  นางศรีวรรณ  สุวรรณปาล  ประธานคณะกรรมการ 

 
ท่ี มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง 
1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 1.นายพิชัย  ธนทรัพย์ทอง 

2.นางเสริมสุข  โพธิพันธุ ์
3.นายธวัชชัย  วิเวโก 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

1. นางชญาณา  อิ่มผ่อง 
2. นางฉวีวรรณ   แสงกะหนึก 
3. นางสุนิสา  ทิพประโคน 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. นางสาวศิริรัตน์  ประชุมวัด 
2. นางสาวกนิษฐา  บัวเผื่อน 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

1. นางนพนันต์  โชคนิยมธรรม 
2.  นางเสาวภา  อังศุสิงห์ 
3.นางสุกัญฐพัฒน์  บังเผื่อน 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

 
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตร 
1. นางวิไลวรรณ  พุ่มเงิน 
2. นางนวลจันทร์  โคตะมา 
3.นางสาวน้ าผึ้ง  หฤทัย  

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
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ท่ี มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง 
6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

1. นางวัลรา  ฟูสกุล 
2.  นางวราลักษณ์  ชีพสมุทร 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

 
7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1.นายสันทิศ  ฟูสกุล 
 2.นางศิริรัตน์  ชายคง 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1.นางฉัตรทิพย์  ไทยประยูร 
2.นางแสงนิสา  แก้วสว่าง 
3.นางสาวพัชราภรณ์ ศรียางนอก 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

 
9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน

ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

1.นางประภัศศรี  บุญประเสริฐ 
2.นางนิชาภัทร  ราชนิยม 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

1. นางส าเนา  จิตนาวสาร 
2. นางสาวลัดดา  อยู่เกษม 
 3. นางสมพร  แสงประทุม 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

1.นายวรชัย  โคตะมา 
2.นางวรรณญา  ปิ่นเจริญ 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 

1.นางชุติกาญจน์  หาญปราบ 
2.นายธรรมศักด์ิ  วงษ์ชีรี 
3. นายนิเวช  อองละออ 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

 
13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. นางสาวชาลิณี  ใจสุทธิ 
2. นางศุภิสรา  ศิริวิสุทธิรัตน์ 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

1. นางปัทม์พร  วงษ์ปรีชา 
2.นางสาวกานดา  ส าราญชื่น 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

1.นางธนพร  งามระยับ 
2.นางศิวนาถ  สงวนสิน 
 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

 
 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  5   สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 

         ลงช่ือ....................................................... 
                 (นายประวิทย์  บูรณโกศล) 

                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม ฯ 
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คณะกรรมการจัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
พระธรรมเมธร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดจันทนารามฯ 
นายประวิทย์  บูรณโกศล       ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดจันทนารามฯ 
 
ผู้จัดท า 
 1 นายเจริญทัศน์  เจริญผล    เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 
 2 นางศิริรัตน์  ชายคง      ครูช านาญการพิเศษ 
 3.นางวิไลวรรณ  พุ่มเงิน   ครูวิชาการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


