ประกาศโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ เปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

๒

ประกาศโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค ปการศึกษา ๒๕๕๘
*************
เพื่อใหพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงที่วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอที่ ๑๘ ระบุวา “กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ยึด
หลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน
และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัว
บงชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัด ดังนั้นโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
จึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค ดังตอไปนี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (๖ มาตรฐาน ๒๖ ตั บงชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬานันทนาการ
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร (๒ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆรอบตัว

๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยาง
มีสติ สมเหตุผล
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบงชี้ที่ ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ ๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้ ๖.๑ วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ
ตัวบงชี้ ๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัวบงชี้ ๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
ตัวบงชี้ ๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปญญา
ตัวบงชี้ที่ ๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู

๔

ตัวบงชี้ที่ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
ตัวบงชี้ที่ ๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
ตัวบงชี้ที่ ๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการสอน
ตัวบงชี้ที่ ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ ๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน

๕

ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้ ๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน
ตัวบงชี้ ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
ตัวบงชี้ ๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ ๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
ตัวบงชี้ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ

๖

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น
ตัวบงชี้ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ.......................................................
(นายณัฏฐวัฒน คลายทุกข)
ผูอํานวยการโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค

ลงชื่อ.......................................................
( นายอิสหาก สาลี )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค

๗

เปาหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค ปการศึกษา ๒๕๕๘
**********************
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

คาเปาหมายความสําเร็จ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

คาเปาหมายความสําเร็จ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตางๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน

คาเปาหมายความสําเร็จ

รอยละ ๙๕
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๒
รอยละ ๙๘
รอยละ ๙๗
รอยละ ๙๒

รอยละ ๙๗
รอยละ ๘๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๙๕

รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๒
รอยละ ๗๕

๘

๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูแ ละนําเสนอผลงาน
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ

รอยละ ๙๕
คาเปาหมายความสําเร็จ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑ

คาเปาหมายความสําเร็จ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

คาเปาหมายความสําเร็จ

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง

รอยละ ๙๘
รอยละ ๙๘
รอยละ ๙๙
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๕๐
รอยละ ๘๘
รอยละ ๕๐
รอยละ ๘๐

รอยละ ๙๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๙๒
รอยละ ๑๐๐

คาเปาหมายความสําเร็จ

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

๙

๗.๔
๗.๕
๗.๖
๗.๗
๗.๘
๗.๙

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย
ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ

คาเปาหมายความสําเร็จ
รอยละ ๘๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๙๘
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๙๘

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คาเปาหมายความสําเร็จ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
ดีเยี่ยม
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน

ดีเยี่ยม

หรือผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่

ดีเยี่ยม

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย

ดีเยี่ยม

อํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ดีเยี่ยม

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด

ดีเยี่ยม

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๑๐

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

คาเปาหมายความสําเร็จ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน
ทุกคน

คาเปาหมายความสําเร็จ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คาเปาหมายความสําเร็จ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
ดีเยี่ยม
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ดีเยี่ยม
ผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรู
ดีเยี่ยม

๑๑

ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คาเปาหมายความสําเร็จ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
ดีเยี่ยม
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
ดีเยี่ยม
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
ดีเยี่ยม
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ดีเยี่ยม
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน

คาเปาหมายความสําเร็จ

ดีมาก

จากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง

ดีมาก

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนที่กําหนดขึน้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา

คาเปาหมายความสําเร็จ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๒

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน

คาเปาหมายความสําเร็จ

ดีเยี่ยม

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวาที่ผานมา

ดีเยี่ยม

