
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง 
ที่     / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
---------------------------------------- 

 ด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
ก ำหนดให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ได้มำตรฐำน
เดียวกัน และให้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำที่เป็นสำระเกี่ยวกับอุดมกำรณ์ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรศึกษำที่พึงประสงค์ มำตรฐำนกำรศึกษำจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรวำงรำกฐำนของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้เกิดควำมสมดุลในคุณภำพของผู้เรียน สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพ่ือให้สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงเป็นปกติสุข สอดคล้องกับตำมควำมต้องกำรของสังคม ชุมชน และมี
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชุมชน 
 นอกจำกนี้มำตรฐำนกำรศึกษำมีควำมส ำคัญในแง่ของกำรเป็นฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรพยำกรณ์
คุณภำพที่คำดหวังตำมที่ต้องกำร ก่อให้เกิดกำรวำงแผนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำวล่วงหน้ำได้ ทั้งนี้
เพ่ือให้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโดย
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง โรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.  นำยจันทร์แรม  ทิพวัน ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยประจักษ์ ดีจริง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยทองชุบ  พรมทอง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำร 
 ๔. นำงยุพิน   สมบูรณ์  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวพยัพ  มั่นใจ     คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำร 
 ๖. พระสวน  จิตสงฺวโร  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำร 
 ๗. นำยปัญญำ  ยิ้มละมัย  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำร 
 ๘. นำวิภำ   จันทร์ปรุง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำร 
 ๙. นำยประกิจสีนวล  ผอ.ร.ร.บ้ำนดอนส ำโรง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำและควำมเห็นชอบในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วิพำกษ์ ประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงานก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
 ๑. นำยประกิจสีนวล   ผอ.ร.ร. บ้ำนดอนส ำโรง ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำยันต์   ฟักตั้ง    ครู     กรรมกำร 
 ๓. นำยพิฑูรย์    วงศ์คำมรัตนภูมิ   ครู   กรรมกำร 
 ๔. นำยวิชัย       ไกรกิจรำษฎร์            คร ู   กรรมกำร 
 ๕. นำงหทัย       ทับโทน                       คร ู   กรรมกำร 
 ๖. นำยวิเชียร     อ่วมน้อย            คร ู   กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวคะนึงนิตย์  บุญสิงห์                 ครู   กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวสุรินทรำ  แป้นทอง         ครูพ้ีเลี้ยงเด็กพิกำร  กรรมกำร 
 ๙. นำงสำววิไล  อยู่คง           ครูพ้ีเลี้ยงเด็ก  กรรมกำร 
 ๙. นำยทองชุบ พรมทอง  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  กรรมกำร 
 ๑๐.ด.ญ.วรรณภำ   วงศ์วัช ตัวแทนนักเรียน   กรรมกำร 
 ๑๑.นำยจันทร์แรม     ทิพวัน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 ๑๒.นำงวิภำ  จันทร์ปรุง ครูโรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ 
 ๑.  ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล (SWOT) จำกมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ  มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต๑  
มำตรฐำน กำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) และข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม
นโยบำยและจุดเน้นของหน่วยงำน ต้นสังกัดและของสถำนศึกษำ  ศักยภำพและบริบทของสถำนศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์  ทำงกำรเรียน ควำมคำดหวังทำงสังคม และคุณลักษณะที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น  
 ๒. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ มำสังเครำะห์ หลอมรวม ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  ภำยในวันที่  ๒๐ เมษำยน  ๒๕๕๗ 

๓. ก ำหนด มำตรฐำนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำอย่ำงเด่นชัด เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ
สถำนศึกษำร่วมกัน จัดระบบและโครงสร้ำง ที่เหมำะสม  วำงแผนและด ำเนินงำนตำมแผน โดยเน้นระบบ
คุณภำพมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบระยะเวลำที่เหมำะสมและปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ เต็มควำมสำมำรถ  ด้วย ควำมวิริยะ 
อุตสำหะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น



พ้ืนฐำนของโรงเรียน บ้ำนดอนส ำโรง   และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ำย หำกมีอุปสรรคปัญหำให้รำยงำนให้ทรำบโดยด่วน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๓๐  เดือน  มีนำคม     พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐   เดือน  มีนำคม     พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

  

ลงชื่อ 

      (  นำยประกิจสีนวล  ) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง 

เรื่องกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 

 โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกัน

คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนนโยบำยกำรปฏิรูป

กำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและ

กำรศึกษำไทยในอนำคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง  จึงปรับมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ

กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและประชำชนในชุมชนให้เหมำะสมและ

สอดคล้องกันเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพภำยในและเพ่ือรองรับกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก 

โรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง  จึงประกำศกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ

ปฐมวัย  และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรศกึษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

    ประกำศ  ณ  วันที่    ๑๐  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      

(นำยประกิจ  สีนวล.) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ 
๑.๑มีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ๑  
๑.๒ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย ๑.๕  
๑.๓ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน ๑.๕  
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑  
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ     
๒.๑ ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึก  ที่ดีต่อตนเอง ๑  
๒.๒ มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก ๑  
๒.๓ ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย     ๑  
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ ๒  
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ    ๕ 
๒.๑ ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึก  ที่ดีต่อตนเอง ๑  
๒.๒ มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก ๑  
๒.๓ ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย     ๑  
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ ๒  
มาตรฐานที่ ๓  เด็กที่พัฒนาการด้านสังคม    ๕ 
๓.๑มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ ๒  
๓.๒ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑  
๓.๓ เล่นและท ำงำนกับผู้อ่ืนได้ ๑  
๓.๔ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ ๑  
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา  ๕ 
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรักกำรเรียนรู้ ๑  
๔.๒ มีควำมคิดรอบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์       กำรเรียนรู้ 
 

๑  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

   
๔.๓ มีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย ๑  
๔.๔ มีทักษะกระบวนกำรกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ๑  
๔.๕ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

๑  

ด้านที่ ๒     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๖๕ 

๕.๑ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำรและธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ 

 ๒  

๕.๒ ครูจัดท ำแผนกำรกำรจัดประสบกำรณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย สอดคล้องของควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล 

๒  

๕.๓ ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก ๒  

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมสอดคล้องกับพัฒนำกำร     ของเด็ก ๒  

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำย และสรุป
รำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๒  

๕.๖  ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล     ในกำรจัดกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

๒  

๕.๗ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ ๒  

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๒  

๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ๒  

๕.๑๐ ครูจัดท ำสำรนิทัศน์และน ำมำไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์   ในกำรพัฒนำเด็ก ๒  

มาตรฐานที่ ๖ มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

 ๒๐ 

๖.๑ ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๓  

๖.๒ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้น กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
 

๓  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๖.๓ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล        กำรประเมินผลหรือกำร
วิจัยเป็นฐำนคิดท้ังด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 

๓  

๖.๔ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

๓  

๖.๕ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ ๓  

๖.๖  ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็ม
ศักยภำพและเต็มเวลำ 

๓  

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๒  

มาตรฐานที่ ๘ มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง 

 ๕ 

๘.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ ๑  
๘.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรกำรศึกษำ       ของสถำนศึกษำ 

๑  

๘.๓  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ๑  
๘.๔ ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนคุณภำพ       ภำยในมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๐.๕  

๘.๕ น ำผลกำรประเมินคุณภำพท้ังภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๐.๕  

๘.๖ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๑  
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ๒.๕  
๙.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕  

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๕ 
๑๐.๑จัดโครงกำร กิจกรรมพัฒนำกำรของเด็กให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

๓  

๑๐.๒ ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
 

๒  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก

(คะแนน) 

ตัว

บ่งชี้ 

รวม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาการสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป การศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 

 ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาการสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป การศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้  

  

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

๕ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ ๐.๕ 

๑.๒ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ๐.๕ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม

รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 

๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม ๑ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๑ 

๑.๖ สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำรตำม

จินตนำกำร 

๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

๕ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร ๒ 

๒.๒ เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 

๒.๓ ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ๑ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม ๑ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที๓่ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ 

๓.๑ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ 

รอบตัว 

๒ 

๓.๒ มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม ๑ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน ๑ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕ 

๔.๑ สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำม

ควำมคิดของตนเอง 

๒ 

๔.๒ น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง ๑ 

๔.๓ ก ำหนดเป้ำหมำยคำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 

๔.๔ มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ ๑ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

๕ 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ ๑ 

๕.๒ ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์  ๑ 

๕.๓ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ ์ ๒ 

๕.๔ ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ ๑ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต ๕ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๑ วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ ๒ 

๖.๒ ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง ๑ 

๖.๓ ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 

๖.๔ มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 

มาตรฐานที่ ๗ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๗.๑ ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ 

๗.๒ ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ

พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

๒ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภมูิปัญญำของท้องถิ่นมำ

บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู ้

๑ 

๗.๕ ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่

หลำกหลำย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพ

ชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

๑ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

๗.๗ ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน

กำรปรับกำรสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ ๑ 

๗.๙ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวชิำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เตม็ควำมสำมำรถ ๑ 

มาตรฐานที่ ๘ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ๑ 

๘.๒ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ

ผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 

๒ 

๘.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติกำร 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ ๒ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ๑ 

๘.๖ ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็ม

ศักยภำพและเต็มเวลำ 

๒ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๙.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด ๒ 

๙.๒ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

๑ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 

๑๐.๒ จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ

และควำมสนใจ 

๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำม

ถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้

ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

๑๐ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกพอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีสภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ

ผู้เรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย ๓ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

๕ 

๑๒.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๑ 

๑๒.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำ

คุณภำพสถำนศึกษำ 

๑ 

๑๒.๔ ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๐.๕ 

๑๒.๕ น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๑ 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๐ 

๑๓.๑ มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง

เรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ

บุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

๕ 

๑๓.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที่

ก าหนดขึน้ 

 

๕ 
๑๔.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคลและ

ชุมชน 

๓ 

๑๔.๒ ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุมีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคลและ

ชุมชน 

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๕การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

๕ 
๑๕.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมกำรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

๓ 

๑๕.๒ ผลกำรด ำเนินงำนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาบรรลุตำมเป้ำหมำย 

๒ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำร

ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและ

ยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น

ของสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรงจึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

และได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน และกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ

มำตรฐำนกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพภำยใน และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง  มีคุณภำพและได้

มำตรฐำน โรงเรียนจึงได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ประกำศ ณ วันที่ ๑๐  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   

         
                  (นำยประกิจ  สีนวล) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนดอนส ำโรง 

 

ร่ำง/พิมพ์/ เพ็ญนภำ 

ทำน/ 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน /  ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

๑.๑ มีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน ๘๐ 

๑.๒ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย ๘๐ 

๑.๓ มีนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน ๗๕ 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

๒.๑ ร่ำเริงแจม่ใส มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ๘๐ 

๒.๒ มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก ๗๕ 

๒.๓ ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย ๗๕ 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ  ๗๕ 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  

๓.๑ มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย ์ ๗๘ 

๓.๒ มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๘๐ 

๓.๓ เล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได ้ ๘๐ 

๓.๔ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำท่ีตนนับถือ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรักกำรเรียนรู้ ๗๕ 
๔.๒ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ๗๕ 
๔.๓ มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวยั ๗๕ 

๔.๔ มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ ๗๕ 
๔.๕ มีจินตนำกำรและควำมคดิสรำ้งสรรค์ ๗๕ 



 

มาตรฐาน /  ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๕.๑ ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และสำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ ์ ๗๕ 

๕.๒ ครูจัดท ำแผนกำรจดัประสบกำรณท์ี่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ๗๕ 

๕.๓ ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรยีนที่สรำ้งวินัยเชิงบวก ๗๕ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเดก็ ๗๕ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำก ๗๕ 
 หลำย และสรุปรำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง  

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน ๗๕ 
 กำรปรับกำรจัดประสบกำรณ ์  

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดกำรเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลำ ๗๕ 

๕.๘ ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๗๕ 

๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ๗๕ 

๕.๑๐ ครูจัดท ำสำรนิทัศน์และน ำมำไตรต่รองเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก ๗๕ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  

๖.๑ ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๘๐ 

๖.๒ ผู้บริหำรมีวสิัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำเดก็ปฐมวัย ๗๕ 

๖.๓ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัย
เป็นฐำนควำมคดิทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและกำรจดักำร ๘๐ 

๖.๔ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ ๗๕ 

๖.๕ ผู้บริหำรส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใหม้ีประสิทธิภำพ ๘๐ 

๖.๖ ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และเอำใจใส่กำรจัด ๘๐ 

 กำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ  

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจดักำรศึกษำปฐมวัย ๗๕ 

   



 

มาตรฐาน /  ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

มาตรฐานที ่๗ แนวการจัดการศึกษา  

๗.๑ มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวยัของสถำนศึกษำและน ำสู่กำรปฏิบัตไิด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ๗๕ 

๗.๒ มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทกุฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๗๕ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรำ้งควำมตระหนักรู้และเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๗๕ 

๗.๔ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ๗๕ 

๗.๕ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบดำ้น ๗๕ 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง  

๘.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัของสถำนศึกษำ ๗๕ 

๘.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๗๕ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ๗๕ 
๘.๔ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนคณุภำพภำยในตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๗๕ 

๘.๕ น ำผลกำรประเมินคณุภำพท้ังภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ๗๕ 

๘.๖ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีทีเ่ป็นรำยงำนกำรประเมินคณุภำพภำยใน ๗๕ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่ง

การเรียนรู้  

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนำกำรเรยีนรู้ของเด็กและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ๗๕ 
๙.๒ มีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันในสถำนศึกษำ ระหวำ่งสถำนศึกษำกบัครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ๗๐ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและสามารถด ารงชีวิตประจ าวันตาม 

                   แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑๐.๑ ผู้เรยีนที่จบช้ันอนุบำลปีที่ ๒ มีทักษะพื้นฐำนตำมแนวทำงของควำมเป็นไทย ๗๕ 



๑๐.๒ นักเรียนท่ีจบช้ันอนุบำลปีที่ ๒ มีควำมรู้ ทักษะ และสำมำรถด ำรงชีวิตประจ ำวันตำม
แนวทำงของควำมเป็นไทยในระดบัดี 
 

๗๕ 

 

มาตรฐาน /  ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามุ่งสง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี  

                   มีภูมิคุ้มกัน เพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  

๑๑.๑ ผู้เรยีนมีควำมจงรักภักดตี่อ ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย ์ ๘๐ 

๑๑.๒ ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐำนในกำรหลีกเลี่ยงยำเสพติด ๘๐ 

๑๑.๓ ผู้เรยีนมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๗๕ 

๑๑.๔ ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในกำรอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม ๗๕ 

๑๑.๕ ร้อยละของผูเ้รียนทีร่ักษำระเบียบวินัยของสถำนศึกษำ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๘๐ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ ๘๐ 

๑.๒ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ๘๐ 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจำกสิ่งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยง
ต่อควำมรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 

๘๐ 

๑.๔ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม ๘๐ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๘๐ 

๑.๖ สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 

๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๘๐ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร ๘๐ 
๒.๒ เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๘๐ 
๒.๓ ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ๘๐ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม ๘๐ 
มาตรฐานที๓่ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๘๐ 

๓.๑ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู ้และสื่อต่ำงๆ รอบตัว 

๘๐ 

๓.๒ มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติม 

๘๐ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน ๘๐ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน ๘๐ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๘๐ 

๔.๑ สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือ
เขียนตำมควำมคิดของตนเอง 

๘๐ 

๔.๒ น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง ๘๐ 
๔.๓ ก ำหนดเป้ำหมำยคำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ ๘๐ 
๔.๔ มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๘๐ 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ ๗๐ 
๕.๒ ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์  ๘๐ 
๕.๓ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ ์ ๘๐ 
๕.๔ ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ ๖๕ 
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้รียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

๙๐ 

๖.๑ วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ ๘๐ 
๖.๒ ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง ๙๐ 
๖.๓ ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๕ 
๖.๔ มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเอง

สนใจ 
๙๕ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

๙๐ 

๗.๑ ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำรสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๙๐ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๗.๒ ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

๙๐ 

๗.๓ ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

๙๐ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภมูิปัญญำ
ของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู ้

๙๐ 

๗.๕ ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

๙๐ 

๗.๖ ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำร
เรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

๙๐ 

๗.๗ ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 

๙๐ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของ
สถำนศึกษำ 

๙๐ 

๗.๙ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวชิำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เตม็
ควำมสำมำรถ 

๙๐ 

มาตรฐานที่ ๘ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

๙๐ 

๘.๑ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียน 

๙๐ 

๘.๒ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบรหิำรแบบมีส่วนรว่มและใช้ข้อมูลผลกำรประเมิน
หรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งดำ้นวชิำกำรและกำรจัดกำร 

๙๐ 

๘.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 

๙๐ 

๘.๔ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำย
อ ำนำจ 

๙๐ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ 

๙๐ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๘.๖ ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

๙๐ 

มาตรฐานที่ ๙คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙๐ 

๙.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด ๙๐ 
๙.๒ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
๙๐ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 
 

๙๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๙๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๙๐ 
๑๐.๒ จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด 

ควำมสำมำรถและควำมสนใจ 
๙๐ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

๙๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

๙๐ 

๑๐.๕ นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

๙๐ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

๙๐ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๙๐ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกพอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีสภำพแวดล้อมร่มรื่น 

๙๐ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของ

ผู้เรียน 
๙๐ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๘๐ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๘๐ 

๑๒.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๑๐๐ 
๑๒.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่

มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
๑๐๐ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

๘๐ 

๑๒.๔ ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 

๘๐ 

๑๒.๕ น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๘๐ 

๑๒.๖ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๑๐๐ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙๐ 

๑๓.๑ มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์
จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๙๐ 

๑๓.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

๙๐ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๔การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา

และจุดเนน้ที่ก าหนดขึน้  

๙๐ 

๑๔.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ
บุคคลและชุมชน 

๙๐ 

๑๔.๒ ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุมีจิตอาสาในการช่วยเหลือ
บุคคลและชุมชน 

๙๐ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๕การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๙๐ 

๑๕.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๙๐ 

๑๕.๒ ผลกำรด ำเนินงำนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตำมเป้ำหมำย 

๙๐ 

 


