มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมารียรักษเชียงราย แผนกประถม
มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

มาตรฐานที่ 1 ผูเ รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 1. โครงการสรางเสริมสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกาย
ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
2. โครงการตอตานยาเสพติด
3. โครงการกีฬาสีภายใน
4. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
5. กิจกรรมรณรงคเรื่องการ
ดูแลสุขภาพอนามัย ,ลางมือ
แปรงฟน
6. กิจกรรมชุมนุม
7. กิจกรรมบันทึกการ
เจริญเติบโต
8. รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

1. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง
2. ผูเรียนมีการดูแลการแตง
กายและเครื่องใชสวนตัว
สะอาดเรียบรอย
3. ผูเรียนมีการเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเปนประจํา
สม่ําเสมอ
4. ผูเรียนรูจกั การเลือก
รับประทานอาหารที่มีคณ
ุ คา
ตอรางกาย

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

1. กิจกรรมการเรียนการสอน รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
พลศึกษา
2. สถิติการใชหองพยาบาล
3. สถิติการเจ็บปวย
4. ปายนิเทศตอตานยาเสพติด
5. ภาพถายกิจกรรม
6. แผนการจัดการเรียนรู
7. แบบสอบถาม / สัมภาษณ
8. ขอมูลสุขภาพของนักเรียน
9. แบบบันทึกสุขภาพ
10. รายงานผลการดําเนิน
โครงการ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
9. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
10. กิจกรรมการรับวัคซีน
พื้นฐาน

1.2

มีน้ําหนัก สวนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน

1. โครงการสรางเสริม
สุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย
- กิจกรรมการชั่งน้ําหนัก
และวัดสวนสูง
- กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
2. โครงการนมโรงเรียน
3. โครงการอาหารกลางวัน
4. ชุมนุมกีฬา

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

5. ผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมเกีย่ วกับดูแลรักษา
สุขภาพทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
1. ผูเรียนมีน้ําหนักและ
สวนสูง เปนไปตามเกณฑ
ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ป 2542
2. ผูเรียนมีสมรรถภาพทาง
กาย เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมพลศึกษา
หรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส)

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

11. สถิติการมาเรียน

1. ผลสรุปการชั่งน้ําหนักและ รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
วัดสวนสูง
2. ผลสรุปการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
3. ภาพกิจกรรมการชั่ง
น้ําหนักและวัดสวนสูง
4. ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
นักเรียน
5. รายงานผลการดําเนิน
โครงการ
6. แบบบันทึกสุขภาพ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

1.3

ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหา
ทางเพศ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

1. โครงการตอตานยาเสพติด
2. โครงการกีฬาสีภายใน
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
4. กิจกรรมโฮมรูม
5. กิจกรรมชุมนุม
6. กิจกรรมอบรมหนาเสาธง
7. กิจกรรมระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
8. กิจกรรมระบบคัดกรอง
นักเรียนเปนรายบุคคล

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

1. ผูเรียนสามารถดูแลตนเอง
ใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือ
เหตุทะเลาะวิวาท
2. ผูเ รียนมีความสามารถ
เบื้องตนในการปฐมพยาบาล
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย
ดูแลชวยเหลือผูอื่นไดตามวัย
3. ผูเรียนปลอดจากสิ่งมอม
เมาและอบายมุขทุกชนิด
4. ผูเรียนมีความเปนผูน ําและ
ผูตามในการมีสวนรวม
รณรงคตอตานอบายมุข

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

7. สมุดเยี่ยมเจาหนาที่สถาน
สุขมาตรวจเยี่ยม
8. สมุดประจําตัวนักเรียน
1. ขอมูลสุขภาพผูเรียน
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
2. สถิติการเจ็บปวย
3. สถิติการใชหองพยาบาล
4. การจัดปายรณรงคตอตาน
ยาเสพติดและอบายมุข
5. ภาพถายกิจกรรม
6. แผนการจัดการเรียนรู
7. แบบสอบถาม ,
แบบสัมภาษณ,แบบบันทึก
พฤติกรรม
8. รายงานผลการดําเนิน
โครงการ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

1.4

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

สิ่งมอมเมา ความรุนแรง และ 9. รายงานผลการดูแลปองกัน
ปญหาทางเพศทั้งภายในและ สิ่งเสพติดขอสถานศึกษา
ภายนอกโรงเรียน
10.สารสนเทศ แบบบันทึก
ระเบียนสะสมทางการเรียน
เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ 1. โครงการธนาคารความดี 1.ผูเรียนรูจกั และเขาใจตนเอง 1. แฟมประวัตินกั เรียน
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
2. โครงการกิรยิ างาม น้ําใจดี 2. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจใน 2. สมุดประจําตัวนักเรียน
มีคุณธรรม
ตนเอง
3. สมุดบันทึกธนาคารความดี
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. ผูเรียนมีการพัฒนาและ
4. ผลการประเมินสมรรถนะ
ลูกเสือ – เนตรนารี
ปรับปรุงตนเองสม่ําเสมอ
ความสามารถในการใช
4. โครงการวันคริสตมาส
4. ผูเรียนมีความมัน่ คงทาง ทักษะชีวิต
และครอบครัวมารียรักษ
อารมณ
5. แบบสัมภาษณ
5. โครงการสังคมสงเคราะห 5. ผูเรียนมีความกลา
6. รูปภาพกิจกรรม
6. กิจกรรมนําเสนอผลงาน แสดงออกอยางถูกตองและ 7. แผนการจัดการเรียนรู
7. กิจกรรมแนะแนว
เหมาะสมกับเพศ วัย และ
8. ผลการประเมิน
8. กิจกรรมการเรียนการสอน ตามบทบาทหนาที่
คุณลักษณะอันพึงประสงค

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

1.5

โครงการ / กิจกรรม / งาน

9. กิจกรรมวันเด็ก
10. กิจกรรมการแสดง
ความสามารถทางศิลปะ
ดนตรี และกีฬาของนักเรียน
มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ 1. โครงการกิรยิ างาม น้ําใจดี
ผูอื่น
มีคุณธรรม
2. โครงการมารยาทงามตาม
แบบไทย
3. โครงการ Fun with
English
4. กิจกรรมกลุมสัมพันธ
5. กิจกรรมวันครอบครัว
มารียรักษ
6. กิจกรรมการเรียนการสอน
7. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

6. ผูเรียนปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และชวยเหลือ
แนะนํา ใหคําปรึกษาแกผูอื่น
ไดเหมาะสมตามวัย
1. ผูเรียนมีความสามารถใน
การสรางความสัมพันธที่ดี
กับผูอื่น
2. ผูเรียนสามารถปรับตัว
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยาง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิ
หนาที่ของตนเองและผูอื่น
3. ผูเรียนไมแสดงพฤติกรรม
ที่สงผลเสียตอผูอื่น
4. ผูเรียนเปนที่ปรึกษาใหคํา
แนะนํา และเปนตัวอยางที่ดี

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

9. เกรียติบัตร / โลรางวัล /
เหรียญรางวัล
10. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ
1. สมุดประจําตัวนักเรียน
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
2. ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
3. การวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล
4. พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียน
5. เครื่องมือในการเก็บขอมูล
เชน แบบสังเกต,แบบ
สัมภาษณ , แบบสอบถาม
6. รูปภาพกิจกรรม

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
8. โครงการจิตอาสา
9. กิจกรรมระเบียบแถว
10. โครงการสังคม
สงเคราะห

1.6

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

7. ขอมูลนักเรียนรายบุคคล
8. สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะผูเรียน
9. สรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
10. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ
สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรม 1. โครงการศิลปนรุนเยาว
1. ผูเรียนชอบและเห็น
1. ผลงานนักเรียนดานศิลปะ รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/ 2.กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด ประโยชนดานศิลปะ ดาน
ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและ
นันทนาการตามจินตนาการ
3. กิจกรรมชุมนุม
ดนตรี นาฏศิลป กีฬา
นันทนาการ
4. กิจกรรมแขงขันทักษะทาง นันทนาการ
2. ผลงานดีเดนของ
วิชาการ
2. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทั้ง สถานศึกษาดานศิลปะ ดนตรี
5. กิจกรรมประกวดวาดภาพ ในและนอกสถานศึกษาอยาง นาฏศิลป กีฬานันทนาการ
ระบายสี
มีความสุข
3. วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล
6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รางวัล ฯลฯ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

7. กิจกรรมการสรางภาพนูนต่ํา
8. กิจกรรมของใชแสนสวย
ดวยศิลปะ
9. กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก
10. กิจกรรมเครื่องสาย
11. โครงการสมุดทํามือ
หนังสือทําเอง
มาตรฐานที่ 2 ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม 1.โครงการกตัญู รูคณ
ุ
หลักสูตร
เทิดทูนสถาบัน
2. โครงการประเพณีไทยงาม
สืบสานวัฒนธรรม
3. โครงการกิรยิ างาม น้ําใจดี
มีคุณธรรม
4. โครงการสังคมสงเคราะห

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

3. ผูเรียนสรางผลผลงานที่
เกิดจากความคิดของตนเอง
ไดจํานวนไมนอยกวา 3 ชิ้น

4. บันทึกการเขารวมกิจกรรม
5. รูปภาพกิจกรรม
6. แผนการจัดการเรียนรู
7. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ
8. หนังสือเลมเล็ก
9. สมุดทํามือ

1. ผูเรียนแสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางครบ
ทั้ง 8 ประการ
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะบาง
ประการโดดเดนจนเปน
ลักษณะเฉพาะตน

1. สรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
2. แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค แบบบันทึก
การสัมภาษณ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

2.2

เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

5. โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
6. โครงการศาสนานําชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการธนาคารความดี
8. โครงการมารยาทงามตาม
แบบไทย
9. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.โครงการกตัญู รูคณ
ุ
เทิดทูนสถาบัน
2. โครงการประเพณีไทยงาม
สืบสานวัฒนธรรม
3. โครงการกิรยิ างาม น้ําใจดี
มีคุณธรรม
4. โครงการสังคมสงเคราะห

3. ผูเรียนเปนแบบอยางที่ดี
ไดรับการยอมรับจากบุคคล
หรือหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

3. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4. แผนปฏิบัติงานประจําป
5. สมุดธนาคารความดี
6. โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
7. รูปภาพกิจกรรม

1. ผูเรียนมีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจ ให
ความชวยเหลือผูอื่น
2. ผูเรียนเปนลูกที่ดขี องพอ
แมและผูมีพระคุณ

1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
2. แบบบันทึกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค
3. แบบบันทึกคุณลักษณะการ
เปนลูกที่ดี

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

2.3

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

5. โครงการสังคมสงเคราะห
6. โครงการศาสนานําชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการธนาคารความดี
8. โครงการมารยาทงามตาม
แบบไทย
9. กิจกรรมการเรียนการสอน

3. ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน
4. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตน
ในการบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคมและสวนรวม

4. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
5. แผนปฏิบัติงานประจําป
6. บันทึกการเยี่ยมบาน
7. สมุดธนาคารความดี
8. โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
9. รูปภาพกิจกรรม
10. สรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
2. แบบบันทึกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ 1. โครงการศาสนานําชีวิต
แตกตาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมศาสนานําชีวิต
พุทธ คริสต อิสลาม

1. ผูเรียนแสดงความคิดเห็น
อยางสุภาพและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยความ
เขาใจ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
3. โครงการประเพณีไทยงาม
สืบสานวัฒนธรรม
4. โครงการสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4. โครงการแหลงเรียนรูใน
ชุมชนเพื่อการศึกษา
5. กิจกรรมการเรียนการสอน

2.4

ตระหนัก รูคณ
ุ คา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

2. ผูเรียนแสดงมารยาทที่
เหมาะสมตามวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน
3. ผูเรียนแสดงใหเห็นถึง
คุณคาของวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน
4. ผูเรียนสามารถปรับตัวและ
รวมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนาธรรมและสังคม
1. โครงการอนุรกั ษ
1. ผูเรียนตระหนัก และรู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณคาของสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
2. ผูเรียนสามารถวิเคราะหผล
- กิจกรรมเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวให ที่เกิดขึน้ จากการไมปฏิบัตใิ น
ผืนปา
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- กิจกรรมโสนนอยเตือนภัย พลังงาน และสิ่งแวดลอม

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

3.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติงานประจําป
5. โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
6. รูปภาพกิจกรรม
7. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

1. หนังสือเขารวมกิจกรรม
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจากองคกร
ภายนอก
2.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. แผนปฏิบัติงานประจําป

รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

2. โครงการสวนสวย
โรงเรียนงาม สนามนาเลน
3. กิจกรรมหองเรียนสีเขียว
4. กิจกรรมโฮมรูม
5. กิจกรรมอบรมหนาเสาธง

3. ผูเรียนเห็นประโยชนและ
ผลกระทบของสิ่งแวดลอม
4. ผูเรียนเขารวมกิจกรรม
โครงการอนุรกั ษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางนอย 1
โครงการ / กิจกรรม
5. ผูเรียนมีสวนรวมในการ
บํารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ดวยความเต็มใจ
6. ผูเรียนเปนแบบอยางที่ดีใน
การอนุรกั ษสิ่งแวดลอม

4. โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
5. รูปภาพกิจกรรม
6. แบบประเมินโครงการ
7. สรุปผลการดําเนินโครงการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
1. โครงการสงเสริมการอาน 1. ผูเรียนอานหนังสือ
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด
/ รักการเขียน
บทความ หรือสิ่งพิมพตางๆ
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว 2. โครงการสงเสริมความ
ไมต่ํากวาสัปดาหละ5 ชัว่ โมง
เปนเลิศทางวิชาการ
2. ผูเรียนมีการยืมหนังสือ สื่อ
3. โครงการแขงขัน
อิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งพิมพ
โปรแกรมฝกพิมพ BBC
จากหองสมุดไมต่ํากวา 5 เลม
Typing
ตอภาคเรียน
4. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ 3. ผูเรียนสามารถอธิบาย
5. โครงการจวนละออนอูกํา วิธีการสืบคนหาความรูที่
เมือง
ตนเองสนใจหรือตองการ
6. กิจกรรมการบาน 5 ขอ
อยางมีขั้นตอน
7. กิจกรรมสงเสริมการอาน 4. ผูเรียนมีผลงานอันเกิดจาก
ดรุนศึกษา
การคนหาความรูจาก
8. กิจกรรมการเรียนการสอน หองสมุด แหลงเรียนรู

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

1. แฟมสะสมผลงานนักเรียน รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
2. สถิติการใชหอง
คอมพิวเตอร
3. สถิติการใชหองสมุด
4. สถิติการใชแหลงการ
เรียนรูภายในและภายนอก
โรงเรียน
5. บันทึกการอาน
6. บันทึกพฤติกรรม
7. การนําเสนอผลงาน
8. โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
9. รูปภาพกิจกรรม
10.สรุปผลการดําเนินโครงการ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

3.2

มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

และสื่อตางๆ รอบตัวไมต่ํา
กวา 3 ชิ้นตอภาคเรียน
1. โครงการสงเสริมการอาน 1. ผูเรียนมีความสามารถใน
/ รักการเขียน
การอานหนังสือ บทความ
2. โครงการสงเสริมความ
หรือสิ่งพิมพตางๆ
เปนเลิศทางวิชาการ
2. ผูเรียนมีความสามารถใน
3. โครงการแขงขัน
การจับประเด็น ใจความหลัก
โปรแกรมฝกพิมพ BBC
จากสิ่งที่ฟง
Typing
3. ผูเรียนมีความสามารถใน
4. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ การสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัว
5. โครงการจวนละออนอูกํา แลวสรุปเปนความรูได
เมือง
4. ผูเรียนมีความสามารถ
6. กิจกรรมการบาน 5 ขอ
ในการพูดคุย ซักถาม แสดง
7. กิจกรรมสงเสริมการอาน ความคิดเห็น
ดรุนศึกษา

รองรอย / หลักฐาน

1. สรุปผลการประเมินการ
อาน คิด วิเคราะห และเขียน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. บันทึกหลังการสอน
4. สมุดแบบฝกหัด
5. บันทึกการอาน
6. บันทึกการใชแหลงการ
เรียนรูภายในและภายนอก
7. การนําเสนอผลงาน
8. โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
9. รูปภาพกิจกรรม

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

3.3

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

8. กิจกรรมการเรียนการสอน
9. กิจกรรมการทองศัพท
ภาษาอังกฤษ
10. กิจกรรมการนําเสนอผลงาน

5. ผูเรียนมีความสามารถใน
การเขียนถายทอดความรู
ความรูสึกนึกคิด เรื่องราว
ตลอดจนประสบการณตางๆ
ไปสูผูอื่นได
6. ผูเรียนสามารถในการตั้ง
คําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
1. ผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมโดยตลอดจน
งานสําเร็จลุลวงเปาหมายเปน
แบบอยางที่ดี
2. ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อธิบายความรู
และวิธีการเรียนรูไดอยาง

เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน 1. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวาง ผูเรียนลูกเสือ-เนตรนารี
กัน
2. กิจกรรมเวรประจําวัน
3. กิจกรรมการเรียนแบบ
กระบวนการกลุม
4. กิจกรรมโครงงานตามสาระ
วิชาตางๆ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

10. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ

1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. ผลงานนักเรียน
3. การนําเสนอผลงาน
4. โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
5. รูปภาพกิจกรรม

รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

3.4

ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พงึ ปรากฏ

ชัดเจน เต็มใจและไมปดปง
ขอมูล
3. ผูเรียนมีความรับผิดชอบ
งานของตนตามขอตกลงของ
กลุมดวยความเต็มใจ
1. กิจกรรมการเรียนการสอนทุก 1. ผูเรียนมีความรู ความ
กลุมสาระฯ (ที่มีการนํา
เขาใจ และใชสื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ คนหาขอมูลไดอยาง
สอน)
คลองแคลว ตรงตาม
2. โครงการการแขงขัน
วัตถุประสงค
โปรแกรมฝกพิมพ BBC Typing 2. ผูเรียนสามารถติดตอ
สื่อสารทางอินเทอรเน็ตได
อยางถูกตอง คลองแคลว

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

6. สรุปผลการดําเนินโครงการ

1. ผลงานนักเรียน ชิ้นงาน
รอยละ 84 ไดระดับดีขึ้นไป
โครงงานของนักเรียน
2. สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะผูเรียน
3. สรุปผลการสํารวจการใชสื่อ
เทคโนโลยี
4. แผนการจัดการเรียนรู (กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี)

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

3. ผูเรียนสามารถใช
เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลขอมูลไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว
4. ผูเรียนสามารถนําเสนอ
ผลงานโดยใชเทคโนโลยี
กราฟกออกแบบได
สอดคลองกับเนื้อหา
5. ผูเรียนเปนแบบอยางที่ดี
สามารถแนะนํา ชี้แนะ
ใหความรูดานเทคโนโลยี
แกผูอื่นได

รองรอย / หลักฐาน
5. การนําเสนอผลงานของ
นักเรียน
6. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน
7. โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
8. รูปภาพกิจกรรม
9. สรุปผลการดําเนินโครงการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 4 ผูเ รียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง 1. โครงการวันวิทยาศาสตร 1. ผูเรียนสามารถแยกแยะ
1. บันทึกการสังเกต
รอยละ 70 ไดระดับดีขึ้นไป
และดู และสื่อสารโดยการพูด
2. โครงการสงเสริมความ
ขอเท็จจริง รายละเอียด และ 2. สรุปผลการประเมินอาน
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง เปนเลิศทางวิชาการ
สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่ คิด วิเคราะห และเขียน
3. โครงการสงเสริมการอาน อาน ฟง และดู
3. ผลการประเมินการปฏิบัติ
/ รักการเขียน
2. ผูเรียนสามารถจัดกลุม
กิจกรรมของผูเรียน
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ขอมูลที่ตองการเปรียบเทียบ 4. สมุดแบบฝกหัดของ
5. กิจกรรมการบาน 5 ขอ
ไดหลายมิติ
นักเรียน
6. กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก 3. ผูเรียนสามารถ
5. ผลงานนักเรียน
7.โครงการวันสุนทรภู
เปรียบเทียบขอมูลระหวาง 6. การนําเสนอผลงาน
วันภาษาไทยแหงชาติ
มิติ และจัดกลุมความคิดตาม 7. โลรางวัล เกียรติบัตร
8. โครงการหองสมุด
มิติที่กําหนด
ประกาศนียบัตร
เคลื่อนที่
4. ผูเรียนสามารถนําความรู 8. รูปภาพกิจกรรม
9. โครงการจวนละออนอูเมือง เดิมมาอธิบายเพื่อสรุปเปน
9. สรุปผลการดําเนินโครงการ
10. โครงการ Fun with English ความรูใ หม และเสนอ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

4.2

นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญ
 หาดวย
ภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

ความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู โดยพูดหรือเขียนได
หลายรูปแบบตามความ
คิดเห็นของนักเรียนไดอยางมี
เหตุผล
1. โครงการวันวิทยาศาสตร 1. ผูเรียนมีความสามารถ
2. โครงการสงเสริมความ
นําเสนอรูปแบบวิธีคิด และ
เปนเลิศทางวิชาการ
วิธีแกปญหาไดอยางนาสนใจ
3. กิจกรรมการเรียนการสอน และชัดเจน โดยการพูดหรือ
แบบโครงงาน
เขียนดวยภาษาที่สุภาพ
4. กิจกรรมการนําเสนอ
ถูกตองตามหลักภาษา หรือ
ผลงาน
โดยวิธีการอื่นตามความคิด
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ของตนเองตามวัตถุประสงค
6. โครงการอัจฉริยะภาพทาง 2. ผูเรียนมีความสามารถใน
วิทยาศาสตร
การใชสื่อหรือสื่อเทคโนโลยี

10. การนําเสนอคําเมือง
หนาเสาธง

1. สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะผูเรียน
2. สรุปผลการประเมินการ
อาน คิด วิเคราะห และเขียน
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
4. ชิ้นงาน / ผลงาน เชน ผัง
ความคิด (Mind map) ,
รายงาน , เรียงความ
5. การใชเทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนอผลงาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

รอยละ 75 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
7. โครงการคณิตคิดเร็ว

4.3

กําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

ประกอบการนําเสนอหลาย
รูปแบบ ทําใหผูอื่นเขาใจ
ชัดเจน และเปนแบบอยางที่ดี
ใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูอื่น
ได
1. โครงการวันวิทยาศาสตร 1. ผูเรียนสามารถกําหนด
2. โครงการสงเสริมความ
เปาหมายที่จะทําใหสําเร็จ
เปนเลิศทางวิชาการ
โดยการรวบรวมขอมูล
3. กิจกรรมการเรียนการสอน จัดระบบขอมูล และวิเคราะห
แบบโครงงาน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 2. ผูเรียนสามารถคาดคะเน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานการณหรือคาดคะเน
5. กิจกรรมการนําเสนอ
คําตอบเพื่อกําหนดเปาหมาย
ผลงาน
3. ผูเรียนสามารถกําหนด
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทางเลือกตัดสินใจแกปญหา

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

6.โลรางวัล เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร
7. รูปภาพกิจกรรม
8. สรุปผลการดําเนินโครงการ
1. แบบสรุปผลการประเมิน รอยละ 70 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมินความสามารถใน
การคิด
2. แบบสรุปผลการประเมิน
รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมินสมรรถนะสําคัญ
ขอผูเรียน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

4.4

มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมใิ จ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

7. โครงการคณิตคิดเร็ว

โดยใชขอมูลสารสนเทศที่
นาเชื่อถือ สอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน และการ
คาดการณอนาคตมา
สนับสนุนหรือโตแยงได
หลายวิธี ชัดเจนและ
สมเหตุสมผล

1. โครงการวันวิทยาศาสตร
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน

1. ผูเรียนสามารถคิดริเริ่ม
รวบรวม ผสมผสาน และ
แตกความคิดจากเดิมไปสู
ความคิดแปลกใหมที่ไมซ้ํา
ของเดิม

รองรอย / หลักฐาน
การประเมินความสามารถ
ในการอาน คิด วิเคราะห
และเขียน
4. แบบสรุปการสังเกต
พฤติกรรม
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. ผลงานนักเรียน
7. รูปภาพกิจกรรม
8.สรุปผลการดําเนิน
โครงการ
1. แบบสรุปผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่ผาน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการคิด
ในภาพรวมของโรงเรียน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

รอยละ 70 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. กิจกรรมการนําเสนอ
ผลงาน
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
7. กิจกรรมการจัดนิทัศการณ
แสดงผลงานของนักเรียน

2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
และผสมผสานประสบการณ
เกาเขากับประสบการณใหม
สรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ดวยตนเองอยางมีหลักเกณฑ

รองรอย / หลักฐาน

2. แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม
3. ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน
ของผูเรียน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.ผูเรียนมีผลงานแปลกใหม
5. รูปภาพกิจกรรม
หลายชิ้น ที่เปนประโยชนตอ
6.สรุปผลการดําเนิน
ตนเองและสังคม เปน
โครงการ
แบบอยางที่ดี เชน งานเขียน
7. เอกสารการวัดและ
งานศิลปะ และงานสรางสรรค ประเมินผลผูเรียนทุก
4. ผูเรียนสามารถอธิบาย
ระดับชั้น
รายละเอียดของผลงานที่คิดขึน้
8. รายงานประจําปของ
ไดอยางชัดเจน และนําเสนอ
สถานศึกษา
หรือเผยแพรผลงานทั้งในและ
นอกสถานศึกษา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

มาตรฐานที่ 5 ผูเ รียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
1. กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
8 กลุมสาระการเรียนรู
ทุกรายวิชา
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ
3. โครงการสงเสริมการอาน/
รักการเขียน
4. โครงการคณิตคิดเร็ว
5. โครงการวันวิทยาศาสตร
6. โครงการอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร
7. โครงการ Fun with
English
8.โครงการสรางเสริมสุขภาพ

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

1. ผูเรียนมีผลการเรียน 8
กลุมสาระการเรียนรูผาน
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนมีผลการเรียน 8
กลุมสาระการเรียนรูผาน
เกณฑที่เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

1. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
รอยละ 65 ไดระดับดีขึ้นไป
ทางการเรียน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ทุกระดับชั้น
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ทุกระดับชั้นในป
ปจจุบัน และปที่ผานมา
3. สารสนเทศประจําป
4. ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
5. แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
6. แผนปฏิบัติงานประจําป
7. รูปภาพกิจกรรม

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

5.2

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

โครงการ / กิจกรรม / งาน
และสมรรถภาพทางกาย
9. โครงการแขงขันโปรแกรม
ฝกพิมพ BBC Typing
10. โครงการศิลปนรุน เยาว
11. กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล
1. กิจกรรมการเรียนการสอน
2. โครงการจวนละออนอูกํา
เมือง
3. โครงการคณิตคิดเร็ว
4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
5. โครงการแขงขันโปรแกรม
ฝกพิมพ BBC Typing

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

1. ผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรผานเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรผานเกณฑ
ที่เขตพื้นทีก่ ารศึกษากําหนด

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

8. แผนการจัดการเรียนรู
9. บันทึกหลังการสอน
10. วิจัยในชั้นเรียน
11. รูปภาพกิจกรรม
12. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ
1. แบบประเมินสรุปสมรรถนะ รอยละ 78 ไดระดับดีขึ้นไป
สําคัญตามหลักสูตร
2. บันทึกหลังการสอน
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. ผลงานนักเรียน
5. แบบสรุปบันทึกพฤติกรรม
6. รูปภาพกิจกรรม
7. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
5.3

ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. กิจกรรมการเรียนการสอน
2. กิจกรรมการนําเสนอผลงาน
3. โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ
4. โครงการสงเสริมรักการอาน
/ รักการเขียน
5. โครงการคณิตคิดเร็ว
6. โครงการอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร
7. กิจกรรมการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
8. กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล

1. ผูเรียนมีผลการประเมิน
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนผานเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนมีผลการประเมิน
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน ผานเกณฑ
ที่เขตพื้นทีก่ ารศึกษากําหนด

1. แบบประเมินสรุปการอาน
คิดวิเคราะหและเขียน
2. บันทึกหลังการสอน
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. ผลงานนักเรียน
5. แบบสรุปบันทึกพฤติกรรม
6. รูปภาพกิจกรรม
7. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
รอยละ 75 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
5.4

โครงการ / กิจกรรม / งาน

ผลการทดสอบระดับชาติเปนไป 1. โครงการติวเขม พิชิต
ตามเกณฑ
O-NET
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
8 กลุมสาระการเรียนรู
ทุกรายวิชา
3. กิจกรรมซอมเสริม
4. โครงการแขงขันทักษะ
ตามกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ
5. โครงการวิจยั ในชั้นเรียน
6. กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลการ
ทดสอบรวมยอดเฉลี่ย สูงกวา
ระดับชาติ ระดับตนสังกัด
และระดับเขตพื้นที่
2. สถานศึกษามีผลการ
ทดสอบโดยเฉลี่ยสูงขึ้นทุกป
การศึกษา

1. รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขนั้ พื้นฐานจาก
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
2. สรุปผลการทดสอบ
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
เปรียบเทียบปปจจุบันและป
ที่ผา นมา
3. รูปภาพกิจกรรมการ
ทดสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
4. วิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
รอยละ 68 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 6 ผูเ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ อาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทํางานและ
1. โครงการพัฒนาระบบการ 1. ผูเรียนสามารถวาง
1. ผลงานนักเรียน
รอยละ 81 ไดระดับดีขึ้นไป
ดําเนินการจนสําเร็จ
วัดและประเมินผล เพื่อการ แผนการทํางานที่ชดั เจนเปน 2. แฟมสะสมผลงานนักเรียน
วิเคราะหผูเรียนเปน
ระบบ
3. บันทึกพฤติกรรม
รายบุคคล
2. ผูเรียนสามารถดําเนินงาน 4. ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน
2. กิจกรรมการเรียนการสอน ตามขั้นตอนทีก่ ําหนดไวทกุ
ของผูเรียน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขั้นตอน
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เนนกระบวนการกลุม การคิด 3. ผูเรียนสามารถทํางาน
6. รูปภาพกิจกรรม
เคราะห
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 7. สรุปผลการดําเนิน
3. กิจกรรมโครงงานตาม
และเปาหมายที่กําหนดอยาง โครงการ
สาระวิชาตางๆ
มีคุณภาพ มีผลงานเปน
แบบอยางที่ดี
4. ผูเรียนสามารถทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
6.2

ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. โครงการ Junior Web
Designer
2. โครงการโปรแกรมฝก
พิมพ BBC Typing
3. โครงการ Fun with
English
4. โครงการศึกษาดูจากการ
จัดนิทรรศการศิลปะของ
ศิลปน
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน
6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
7. กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ทักษะกระบวนการ

1. ผูเรียนปฏิบัติงานดวย
ความ เต็มใจ พึงพอใจ และ
ชื่นชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ผูเรียนปฏิบัติงานดวย
ความกระตือรือรน ตั้งใจ
พากเพียร และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ทํางานทุกขัน้ ตอน
3. ผูเรียนยอมรับคําวิพากย
วิจารณ ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะของผูอื่น
4. ผูเรียนมีการปรับปรุงและ
พัฒนางานของตนเองอยาง
ตอเนื่อง

1. ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน
ของผูเรียน
2. แฟมสะสมผลงานนักเรียน
3. ผลการประเมินพฤติกรรม
4. รองรอยผลงานของผูเรียน
รายบุคคลและรายกลุม
5. รูปภาพกิจกรรม
6. สรุปการดําเนินโครงการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
รอยละ 87 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

6.3

ทํางานรวมกับผูอื่นได

โครงการ / กิจกรรม / งาน

1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. โครงการ/กิจกรรมกลุม
สาระการเรียนรู
3. กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการกลุม
4. กิจกรรมการแขงขันทักษะ
สิ่งประดิษฐ
5. กิจกรรมการสอนโดยใช
บทบาทสมมติ

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

5. ผูเรียนมีความรูสึกชื่นชม
ตอผลสําเร็จของผลงาน
1. ผูเรียนมีสวนรวมในการ
วางแผนการทํางานกับหมู
คณะครบทุกขั้นตอน
2. ผูเรียนสามารถทํางานโดย
ใชกระบวนการกลุมและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเปนระบบ
3. นักเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอยาง
สรางสรรคและมีเหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อน

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

1. รองรอยผลงานของผูเรียน รอยละ 88 ไดระดับดีขึ้นไป
รายบุคคลและรายกลุม
2. ผลงานของผูเรียน
รายบุคคลและผลงานกลุม
3. แฟมสะสมผลงานของ
ผูเรียน
4. บันทึกการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน
5. รูปภาพกิจกรรม
6. สรุปการดําเนินโครงการ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

4. นักเรียนมีความเปนผูน ํา
และผูตามที่ดี
5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ
สามารถประสานการทํางาน
รวมกับหมูคณะจนบรรลุผล
สําเร็จ

6.4

มีความรูสึกทีด่ ีตออาชีพสุจริต
และหาความรูที่เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ

1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมการสอนโดยใช
บทบาทสมมติ
3. โครงงานตามกลุมสาระฯ
4. การสอนโดยกระบวนการ
สรางนิสัย
5. การสอนโดยใชกรณีศกึ ษา

1. ผูเรียนแสดงความรูสกึ ที่ดี
และสนับสนุนอาชีพสุจริตได
อยางกวางขวาง ยึดมัน่ ใน
แนวทางการประกอบอาชีพ
สุจริต
2. นักเรียนสามารถบอก
แหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ
สุจริตไดหลากหลาย

1. รองรอยผลงานของผูเรียน รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รายบุคคลและรายกลุม
2. ผลงานของผูเรียน
รายบุคคลและผลงานกลุม
3. แฟมสะสมผลงานผูเรียน
4. บันทึกการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน

5. รูปภาพกิจกรรม
6. สรุปการดําเนินโครงการ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

3. นักเรียนสามารถศึกษา
คนควา แสวงหาขอมูล
ความรูใ นอาชีพที่ตนเอสนใจ
เปนประจํา
4. นักเรียนสามารถเชิญชวน
แนะนํา นําเสนอประโยชน
คุณคาและความสําคัญของ
อาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อให
ผูอื่นเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของอาชีพสุจริต
ที่ตนเองสนใจ
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจเมื่อมีโอกาสทุกครั้ง

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ 1. โครงการการจัดการเรียนรู 1. ครูมีความรู ความเขาใจใน
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เปาหมายคุณภาพผูเรียน ตาม
กระบวนการ สมรรถนะ และ
2. โครงการสงเสริมความ
หลักสูตรสถานศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค
เปนเลิศทางวิชาการ
2. ครูสามารถแสดงการ
เชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนและมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตร
สถานศึกษา กับแผนการ
จัดการเรียนรูไดอยางชัดเจน
3. ครูมีการวางแผนการ
จัดการเรียนรูโดยกําหนด
เปาหมาย คุณภาพผูเรียน
ครอบคลุมทั้งดานความรู
ทักษะกระบวนการ

รองรอย / หลักฐาน
1. หลักสูตรสถานศึกษา /
หลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู
2. แผนการจัดการเรียนรู
3. สื่อการเรียนรู
4. ปฏิทินปฏิบัติงาน
5. รูปภาพกิจกรรม
6. สรุปการดําเนินโครงการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

7.2

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

สมรรถนะสําคัญและคุณ
ลักษณอันพึงประสงคได
อยางเหมาะสม
4. ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการ
คุณภาพผูเรียน ครอบคลุมทั้ง
ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคอยางชัดเจน
ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
1. โครงการการจัดการเรียนรู 1. ครูมีการวิเคราะหผูเรียน
รายบุคคล และใชขอมูลในการวาง ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เปนรายบุคคล และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 2. โครงการสงเสริมความ
สารสนเทศอยางเปนระบบ
ศักยภาพของผูเรียน
เปนเลิศทางวิชาการ
2. ครูมีการนําขอมูล
สารสนเทศมาใชในการ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
2. แผนการเรียนรู
3. สื่อการเรียนรู
4. รูปภาพกิจกรรม
5. สรุปการดําเนินโครงการ

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

วางแผนจัดการเรียนรูโดยมี 6. แฟมขอมูลผูเรียนเปน
กิจกรรมที่หลากหลาย
รายบุคคล
เหมาะสมกับผูเรียนที่
แตกตางกัน จัดกิจกรรมที่
เปนแบบอยางที่ดีแสดงถึง
การแกปญ
 หาหรือพัฒนา
ผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพเต็มตาม
ศักยภาพ และสามารถชี้แนะ
ใหคําแนะนําแกผูอื่นได
3. ครูมีการสงตอขอมูล
สารสนเทศใหระดับชั้นที่
สูงขึ้น

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
7.3

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู 1. โครงการการจัดการเรียนรู
ที่ตอบสนองความแตกตาง
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา

1. ครูสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลอกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วดั
สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรูที่กําหนดไว
3. ครูสามารถจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการทางดาน
สติปญญาของผูเรียนตาม
ระดับความสามารถ และ
ปรับปรุงพัฒนาการออกแบบ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง

รองรอย / หลักฐาน
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. แผนการจัดการเรียนรู
3. สื่อการเรียนรู
4. รูปภาพกิจกรรม
5. สรุปการดําเนินโครงการ
6. แฟมขอมูลผูเรียนเปน
รายบุคคล
7. หลักฐานการสอนเสริม/
สอนซอม
8. ทะเบียนแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
7.4

ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบท
และภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการณในการจัดการเรียนรู

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. โครงการจวนละออนอูกํา
เมือง
2. โครงการ “Junior Web
Designer นักออกแบบ
เว็บไซตรุนจิว๋ ” (ชวงชั้นที่ 2 )
3. กิจกรรมแขงขันโปรแกรม
ฝกพิมพ BBC Typeing
4. โครงการเรียนรูก ับภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1. ครูมีการสํารวจและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและบริบท
ของทองถิ่น ที่เปนปจจุบัน
เพื่อวางแผนจัดทํา จัดหา
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูมีการนําบริบท และ
ภูมิปญญาทองถิน่ มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรูอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับ
เนื้อหาและรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

1. สื่อการเรียนรู
2. รูปภาพกิจกรรม
3. สรุปการดําเนินโครงการ
4. แฟมสะสมผลงานครู
5. แบบสํารวจขอมูล สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
6. แผนการจัดการเรียนรู
7. รายงานวิจยั ชั้นเรียน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

7.5

ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย

โครงการ / กิจกรรม / งาน

1. โครงการอบรมพัฒนา
แผนการสอนที่เนนนักเรียน
เปนสําคัญ
2. กิจกรรมการวัดและการ
ประเมินผลการเรียน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

3. ครูมีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อ
โดยผานกระบวนการ
ศึกษาวิจัย
1. ครูมีการพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนที่
มีคุณภาพตามหลักการวัด
และประเมินผล สอดคลอง
กับทุกมาตรฐานและตัวชีว้ ัด
ตามกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู พรอมทั้งจัดเก็บ
เครื่องมืออยางเปนระบบ
2. ครูมีการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของ
ผูเรียนดวยวิธีการและ

รองรอย / หลักฐาน

1. แผนการสอนรายกลุม
ประสบการณ
2. รูปภาพกิจกรรม
3. เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
4. แผนการจัดการเรียนรู/
บันทึกผลหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและ
พัฒนาการของผูเรียน
5. ชิ้นงาน / ภาระงานของ
นักเรียน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

7.6

ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ
แกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค

โครงการ / กิจกรรม / งาน

1. โครงการเยี่ยมบาน
2. โครงการสานสัมพันธ
ผูปกครอง

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

เครื่องมือที่หลากหลาย และ
ตัดสินผลการเรียนรูโดย
พิจารณาคะแนนพัฒนาการ
1. ครูมีการศึกษาผูเรียนเปน
รายบุคคล มีการชวยเหลือ
ผูเรียนรายบุคคล โดยให
คําแนะนํา คําปรึกษา และ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ
2. ครูมีการประสานความ
รวมมือกับผูเกี่ยวของในการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนทั้งดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเทาเทียมกัน
3. ครูมีการรายงานผลผูเรียน
เปนรายบุคคลใหผูปกครอง

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

1. แบบบันทึกการเยี่ยมบาน รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
2. แบบบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียน
3. รูปภาพกิจกรรม
4. สรุปการดําเนินโครงการ
5. แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
รายบุคคล
6. แผนงาน / โครงการ ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน
7. เอกสารที่เกีย่ วของกับการ
ดําเนินงานตามระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
7.7

โครงการ / กิจกรรม / งาน

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 1. งานวิจัยในชั้นเรียน
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การสอน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
1. ครูมีการศึกษาคนควา
1. สรุปรายงานการวิจัยในชัน้ รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
แสวงหาความรู และมีความรู เรียน
เกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน 2. แฟมสะสมผลงานครู
2. ครูมีการทําวิจัยในชัน้ เรียน 3. แบบบันทึกพฤติกรรม
อยางนอยปละ 1 เรื่อง ใน
4. เอกสาร / หลักฐานการ
กลุมสาระฯที่ตนรับผิดชอบ เผยแพรผลงานวิจัย
ผลงานเปนแบบอยางที่ดี และ 5. สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการ
สามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะ สอนที่ใชพัฒนา/แกปญหา
แกผูอื่นได
ผูเรียน
3. ครูมีการนําผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนไปแกปญ
 หา และ
พัฒนาผูเรียน มีการเผยแพร
ผลงานวิจัยและมีการ
แกปญหา และพัฒนาผูเรียน
โดยการวิจัยอยางตอเนื่อง
สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
7.8

ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครู
2. โครงการอบรมพัฒนา
วิชาชีพครู

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ

1. แฟมสะสมผลงานครู
2. รูปภาพกิจกรรม
3. รายงานการประเมินตนเอง
(SAR ครู)

2. ครูยึดมัน่ และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีในการดํารงชีวิต ทั้งตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
4. ครูมีการพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ
5. ครูมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
6. ครูใหความรวมมือใน
กิจกรรมของสถานศึกษา
7. ครูมีความรักสามัคคีใน
หมูคณะ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

7.9

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

8. ครูรวมปกปองและรักษา
ชื่อเสียงของสถานศึกษา
1. โครงการพัฒนาวิชาชีพครู 1. ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุม
2. การเขาอบรมเพื่อพัฒนา สาระที่ไดรับมอบหมาย ครบ
ตนเองในการจัดการเรียนรู ตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100
3. โครงการสอนซอมเสริม 2. ครูมีการเตรียมการสอน จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรกําหนด
3. ครูมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง เปน
ตนแบบหรือแบบอยางที่ดี
สามารถใหคําชี้แนะ แนะนํา
แกผูอื่นได

รองรอย / หลักฐาน

1. สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน
2. สมุดลงเวลาสอน
3. สรุปการนิเทศภายใน
4. รูปภาพกิจกรรม
5. คําสั่งปฏิบัติการสอน
6. บันทึกการสอนแทน
7. ผลการแขงขันความเปน
เลิศตั้งแตระดับเขตพืน้ ที่ขึ้น
ไป

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

4. ครูมีการสงเสริมผูเรียนจน
ไดรับรางวัลระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. การจัดทําแผนพัฒนา
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา
1. ผูบริหารมีความสามารถใน
การวิเคราะห สังเคราะห
และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อ
ผูเรียน
สถานศึกษา
นํามาใชในการวางแผนการ
2. การจัดทําหลักสูตร
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
สถานศึกษา
2. ผูบริหารมีความสามารถ
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ในการแสดงทิศทางของการ
ประจําป
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในอนาคต ที่
4. กิจกรรมการประชุม
สอดคลองกับบริบทของ
ประจําเดือนครู
สถานศึกษาและชุมชน

รองรอย / หลักฐาน

1. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
2. บันทึกการประชุม คําสั่ง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน
3. สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของ
โรงเรียน
4. รายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. รายงาน
ประจําปของโรงเรียน
5. แฟมสะสมงานของครู/
ผูบริหารสถานศึกษา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

8.2

โครงการ / กิจกรรม / งาน

ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี 1. การจัดทําแผนพัฒนา
สวนรวมและใชขอมูลผลการ

คุณภาพการศึกษาของ

ประเมินหรือผลการวิจยั เปนฐาน สถานศึกษา
คิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

3. ผูบริหารมีการคิดริเริ่ม
เทคนิค วิธีการใหมๆ มาใชใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. ผูบริหารมีการกระตุนครู
และบุคลากรใหรวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม โดย
เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุก
ฝาย ประกอบดวย ครู ผูเรียน
ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานอื่นไดรับรูและให
ขอมูลสารสนเทศ ใหความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ

6. แฟมประกาศนียบัตร/รางวัล

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ตาง ๆ ของผูบริหาร

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
3. รายงานโครงการฯ
4. รายงานประจําป (SAR)
5. รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหนวยงาน
ตนสังกัด

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
4. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
5. กิจกรรมการประชุม
ประจําเดือนครู

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดี
สามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะ
แกผูบริหารสถานศึกษาอื่นๆ
2. ผูบริหารมีการเสนอและ
เลือกแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจ กําหนดนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน และ
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และปรับปรุงพัฒนา โดยใช
ขอมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัย ในการบริหารจัด
การศึกษา รอยละ 80 ขึน้ ไป
ของจํานวนโครงการ /
กิจกรรมตามแผน

6. รายงานการประเมิน
คุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอก
7. คําสั่งของโรงเรียน บันทึก
การประชุมของโรงเรียน
8.หนังสือติดตอประสานงาน
สถิติการใชหองสมุด สถิติ
การยืมหนังสือ วารสาร
รายงานการวิจัย
9. หลักสูตรสถานศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู
หลักฐานการเรียนรูของ
ผูเรียน
10. สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ สมุด
ตรวจราชการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
8.3

ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. การจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่ คุณภาพการศึกษาของ
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

สถานศึกษา
2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง
5. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว
รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
โครงการ / กิจกรรม ที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
3. รายงานโครงการฯ
4. รายงานประจําปของ
โรงเรียน
5. รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหนวยงาน
ตนสังกัด
6. รายงานการประเมินคุณภาพ
โดยหนวยงานภายนอก

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
8.4

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. การจัดทําแผนพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ คุณภาพการศึกษาของ
การกระจายอํานาจ

สถานศึกษา
2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง
5. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
6. กิจกรรมการประชุม
ประจําเดือนครู

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. สถานศึกษามีแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมที่
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจครอบคลุมงานทั้ง 4
ดานของสถานศึกษา
2. ผูบริหารมีการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรดวย
วิธีการที่หลากหลาย
3. ผูบริหารมีการมอบหมาย
งานหรือกระจายงานของ
สถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ใหครู
และบุคลากรรับผิดชอบอยาง
เทาเทียม ตามความสามารถ
และความถนัดหรือสนใจ

1. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ กิจกรรม
2. บันทึกการประชุม คําสั่ง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน
สมุดนิเทศ
3. รายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.
4. รายงานประจําปของ
โรงเรียน
5. แฟมสะสมงานของครู
แฟมภาพถายของโรงเรียน
วีดิทัศนรายงานการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
6. ปาย แผนภูมิการจัด
โครงสรางองคกร ปาย

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

8.5

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

4. ผูบริหารมีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมและ
ระยะเวลาที่กําหนดใน
แผนงาน โครงการ ครบถวน
5. ผูบริหารมีการนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง
ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึง 1. การจัดทําแผนพัฒนา
1. นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน
พอใจผลการบริหารการจัด
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา รวมเฉลี่ยมากกวารอยละ 80
มีความพึงพอใจตอการ
การศึกษา
2. การจัดทําหลักสูตร
บริหารจัดการศึกษาทั้ง 4
สถานศึกษา
ดานของสถานศึกษา

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ปายนิเทศติดตาม
กํากับงาน

- แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ กิจกรรม
- บันทึกการประชุม คําสั่ง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน
หนังสือเชิญประชุม

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง
5. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
6. กิจกรรมการประชุม
ประจําเดือนครู / ผูปกครอง
นักเรียน
8.6

ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา

1. การจัดทําแผนพัฒนา

1. ผูบริหารสามารถให
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ ประกอบดวยการ
2. การจัดทําหลักสูตร
พัฒนาและการใชหลักสูตร
สถานศึกษา
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม
- รายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.
- รายงานประจําปของ
โรงเรียน
- แฟมสะสมงานของครู แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
- รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรม
ของโรงเรียน วิดิทัศน
รายงานผลการดําเนินงาน
1.ผลงานที่แสดงถึงความ
สามารถในการใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการ
ความเอาใจใสในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

การสราง พัฒนาและการ
เลือกใชสื่อการเรียนรู การวัด
ประจําป
และประเมินผลการเรียนรู
4. การจัดทํารายงานการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ประเมินตนเอง
2. ผูบริหารเอาใจใสการจัด
5. กิจกรรมการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพภายใน
โดยมีการติดตามกํากับ
6. กิจกรรมการประชุม
ประเมินและนําผลการ
ประจําเดือนครู / ผูปกครอง ประเมินไปพัฒนาหรือ
นักเรียน
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
7. กิจกรรมประชุม / สัมมนา เปนแบบอยางที่ดี สามารถให
ทางวิชาการของผูบริหาร
คําแนะนํา ชี้แนะแกผูบริหาร
สถานศึกษาอื่นๆ ได ตาม
ความสามารถทั้งในและนอก
เวลาทําการ

รองรอย / หลักฐาน
2. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป
3. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
4. รายงานโครงการฯ
รายงานประจําปของโรงเรียน
5. รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด
6. รายงานการประเมิน
คุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอก
7. คําสั่งของโรงเรียน บันทึก
การประชุมของโรงเรียน
8. แฟมผลงาน รูปถาย สมุด
เยี่ยม สมุดนิเทศ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและ 1. การจัดทําแผนพัฒนา
1. คณะกรรมการบริหาร
1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน มีความรูความเขาใจ การศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา
ในบทบาทหนาที่ตามที่
2. แผนปฏิบัติงานประจําป
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ระเบียบกําหนด
3. บันทึกรายงานการประชุม
ประจําป
2. คณะกรรมการบริหาร
4. คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. กิจกรรมการประชุม
โรงเรียน ปฏิบัติตามบทบาท 5. รูปภาพกิจกรรม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนาที่ตามกฎกระทรวง 12 6. สรุปการดําเนินโครงการ
ขอ
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ 1. การจัดทําแผนพัฒนา
1. มีสวนรวมในการกําหนด 1. แผนพัฒนาคุณภาพ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ คุณภาพการศึกษาของ
อัตลักษณ นโยบายและ
การศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินงานของสถานศึกษาให
สถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2. แผนปฏิบัติงานประจําป
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา
3. โครงการ/กิจกรรม
ประจําป
2. กํากับติดตามการ
4. บันทึกรายงานการประชุม
ดําเนินงานตามแผนฯ
5. คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

3. กิจกรรมการประชุม
3. เสนอแนวทางและมีสวน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมในการบริหารจัดการ
4.เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษา กับ
ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจน
องคกรภาครัฐและเอกชน
5. สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
6. มีการประชุมอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีการ
รายงานตนสังกัด
7. มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนตอผลการ

รองรอย / หลักฐาน
6. ผลการรายงานประจําปของ
สถานศึกษา (SAR)
7. แบบสํารวจความพึงพอใจ
และรายงานสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
8. ปาย/บอรดประชาสัมพันธ
9. รูปภาพกิจกรรม
10. สรุปการดําเนินโครงการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

9.3

โครงการ / กิจกรรม / งาน

ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวน 1. การจัดทําแผนพัฒนา
รวมในการพัฒนาสถานศึกษา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

ดําเนินงานของสถานศึกษา
8. สงเสริมใหมีระบบการ
ติดตามชวยเหลือนักเรียน
9. ใหขอเสนอแนะ สงเสริม
สนับสนุนในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม
กระบวนการเรียนรู แหลง
เรียนรู และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
1. ผูปกครองและชุมชนมี
สวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
2. กําหนดแผนปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ ปรัชญา

รองรอย / หลักฐาน

1. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
3.ผลการรายงานประจําป

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
3. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ของสถานศึกษา
3. กําหนดจุดเนนหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา
4. กําหนดคุณภาพของผูเรียน
5.โครงการ กิจกรรมของ
สถานศึกษา
6. การจัดและใชแหลงเรียนรู
หรือภูมิปญญาทองถิ่น
7. การเสนอความตองการ
พัฒนาหรือปรับปรุงดาน
หลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู

ของโรงเรียน
4. แผนการจัดการเรียนรู
5. เอกสารรายงานการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
6. สมุดบันทึกการประชุม
ผูปกครอง
7. คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
8. แบบสํารวจความพึงพอใจ
และรายงานสรุปผลสํารวจ
9.หนังสือเชิญประชุม
10. ฐานขอมูลแหลงเรียนรู
11. ทะเบียนการใชแหลงการ
เรียนรู
12. ปาย/บอรดประชาสัมพันธ
13. รูปภาพกิจกรรม

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

8. สงเสริมและสนับสนุน
14. สรุปการดําเนินโครงการ
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน
9. กํากับติดตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม 1. การจัดทําหลักสูตร
1. คณะกรรมการจัดทํา
1. หลักสูตรการจัดการศึกษา
และสอดคลองกับทองถิ่น
สถานศึกษา / หลักสูตรกลุม หลักสูตรสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
สาระการเรียนรู
ประกอบดวยผูมีสวน
2.ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร
2. การประเมินการใช
เกี่ยวของทุกฝาย
3.การใชหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา
(คณะครู ผูบริหาร กรรมการ สถานศึกษา
3. การบูรณาการหลักสูตร
สถานศึกษา ผูแทนชุมชน/
4. การวิจัยและติดตามผลการ
ทองถิ่น
ผูทรงคุณวุฒ)ิ และ
ใชหลักสูตร
4. กิจกรรมการประชุม
หลักสูตรผานความเห็นชอบ 5. การปรับปรุงและพัฒนา
คณะกรรมการบริหาร
จากคณะกรรมการ
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน / ครู / ผูปกครอง
สถานศึกษา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

2. โครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษามีองคประกอบ
ครบถวนและสอดคลอง
หลักสูตร
แกนกลางฯ ตอบสนอง
เปาหมาย วิสัยทัศนหรือ
จุดเนนของสถานศึกษา และ
มีการกําหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับชั้น
3. รายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมที่จัดไวใน
หลักสูตรมีการจัดลําดับ
เนื้อหาสาระ ความยากงาย
ความซับซอน และมีการ
บูรณาการสภาพปญหาและ

6. บันทึกการประชุม/คําสั่ง/
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
7. ปายกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน ปาย/บอรด
การจัดกิจกรรมการมีสวน
รวมของผูปกครอง ชุมชน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

ความตองการของทองถิ่น
สอดแทรกในรายวิชาอยาง
เหมาะสม
4. การติดตามการใช
หลักสูตรทุกกลุมสาระการ
เรียนรูและสรุปผลทุกภาค
เรียน
5. การทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปการศึกษา
โดยใชสรุปผลการติดตาม
การใชหลักสูตร ผลการวิจัย
ชั้นเรียนของครูหรือ
ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
10.2

โครงการ / กิจกรรม / งาน

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย 1. การจัดทําหลักสูตร
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด สถานศึกษา / หลักสูตรกลุม
ความสามารถ และความสนใจ
สาระการเรียนรู
2. การประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา
3. การบูรณาการหลักสูตร
ทองถิ่น
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. กิจกรรมตอบสนองจุดเนน
ของสถานศึกษา

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. การมีรายวิชาเพิ่มเติม
หลากหลายเพียงพอใหผูเรียน
มีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ
2. รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/
สาระการเรียนรูเหมาะสม
ตามโครงสรางที่จดั ใหผูเรียน
เรียน
3. ผูเรียนสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมไดตามความ
ตองการ
4. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่
คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติม
ตอบสนองจุดเนนของ
สถานศึกษา

1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. การจัดทําโครงสราง
รายวิชาเพิ่มเติม
3. การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
4. แนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
5. ปายกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน ปายนิเทศการ
จัดกิจกรรมการมีสว นรวม
ของผูปกครอง ชุมชน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

10.3

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

5. การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มี
การบูรณาการขามกลุมสาระ
อยางนอย 2 รายวิชา
1. การจัดทําหลักสูตร
1. การจัดกิจกรรมพัฒนา
สถานศึกษา / หลักสูตรกลุม ผูเรียน มีสัดสวนเวลาเรียน
สาระการเรียนรู
และจํานวนกิจกรรม
2. การประเมินการใช
ครบถวนตามโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร
3. การบูรณาการหลักสูตร
2. การสํารวจขอมูลผูเรียน
ทองถิ่น
วางแผนการจัดกิจกรรม
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมที่จดั
5. กิจกรรมตอบสนองจุดเนน สงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรม
ของสถานศึกษา
ดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูให
6. แผนพัฒนาคุณภาพ
คํา ปรึกษา รวมทั้งมี
การศึกษาของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบ

รองรอย / หลักฐาน

1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. คูมือดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
3. แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา
ผูเรียน
4. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

3. กิจกรรมชุมนุม/ชมรมตาง
ๆ มีหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความตองการ
ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนไดอยางทั่วถึง
4. ผูเรียนทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
รักความเปนไทย และอยู
อยางพอเพียง อยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
5. ผูเรียนทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมที่ทําประโยชนเพื่อ
ทองถิ่นของตน เพื่อชุมชน
หรือสังคมอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
10.4

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ 1. โครงการอบรม / สัมมนา
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ พัฒนาวิชาชีพครู
จริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 2. โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา
3. กิจกรรมการเรียนการสอน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. การอบรมและพัฒนาครู
เพื่อทบทวนความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรอิง
มาตรฐาน
และการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ระบุในแผนการสอน/
หนวยการเรียนรูข องครู
ทุกกลุมสาระสะทอนวา
ผูเรียนสามารถบรรลุตาม
มาตรฐานและตัวชี้วดั ได
3. ผูเรียนไดมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณ

1. แผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่สงเสริมและ
สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรู
ของครูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
2. แผนการจัดการเรียนรู
ของครู
3. ผลงานนักเรียน สื่อ
นวัตกรรมเกีย่ วกับการจัด
การเรียนการสอน
4. ภาพถายในกิจกรรมการ
เรียนการสอน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

10.5

นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

1. กิจกรรมนิเทศภายใน
2. กิจกรรมการประเมิน
ตนเอง (SAR ครู)

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

จริงหรือใกลเคียงสถานการณ
จริง อยางนอย 1 ครั้ง ในทุก
กลุมสาระการเรียนรู
4. การมีผลงานที่แสดงการ
ใหผูเรียนอธิบายวิธีคิดและ
การสรุปความคิดของตนเอง
ทุกกลุมสาระ
5. ผลงาน/โครงการทีใ่ ชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งในการ
เรียนรูอยางนอย 3 กลุมสาระ
1. แผนการนิเทศที่มุงสงเสริม
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน (ระบุประเด็น
จุดเนน รูปแบบ ปฏิทินและ
ทีมนิเทศที่ชัดเจน)

1. แผนงานโครงการกิจกรรม
2. คําสั่งปฏิบัติงาน
3. ปฏิทินการนิเทศ
4. บันทึกการประชุม
5. เครื่องมือการนิเทศภายใน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

10.6

จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน

โครงการ / กิจกรรม / งาน

1. โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
2. กิจกรรมการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล
3. กิจกรรมการวัดผลและ
ประเมินผลผูเรียน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

2. การดําเนินการนิเทศ
ติดตามการใชหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
3. การประเมินสรุปผลและ
รายงานผลการนิเทศ
4. การใชผลการนิเทศ การ
ติดตามตรวจสอบมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
ของครูทกุ กลุมสาระ
1. แผนงาน โครงการ
กิจกรรมเกีย่ วกับระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน
2. การมอบหมายความ
รับผิดชอบผูเรียนเปน
รายบุคคล

6. บันทึกผลการนิเทศและ
การนําผลไปปรับปรุงพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
7. ผลการประเมินตนเอง
(SAR ครู)

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. คําสั่ง เอกสารขอมูล
สารสนเทศผูเรียนเปน
รายบุคคล
3. การคัดกรองและจําแนก
นักเรียนเปนกลุมตามสภาพ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

3. การสํารวจขอมูลผูเรียน
เปนรายบุคคลดวยวิธกี ารที่
หลากหลาย
4. การคัดกรองและจําแนก
ผูเรียนเปนรายกลุมตามสภาพ
5. การจัดกิจกรรมปองกัน
แกไข และพัฒนาผูเรียนตาม
สภาพอยางเหมาะสม
6. การประเมินผลการจัด
กิจกรรมปองกัน แกไข และ
พัฒนาผูเรียน
7. การประสานและสงตอ
การแกไข และพัฒนา
นักเรียนแกผูที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก

4. บันทึกผลการจัดกิจกรรม
ปองกัน แกไข และพัฒนา
ผูเรียนตามสภาพอยาง
เหมาะสม
5. บันทึกผลการประสานและ
สงตอการแกไขและพัฒนา
ผูเรียนแกผูที่เกี่ยวของทราบ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

8. ผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผเู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร 1. โครงการซอมบํารุง
1. สถานศึกษามีหองเรียน
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 2. โครงการสวนสวย
หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรง
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง โรงเรียนงาม สนามนาเลน อาหาร หองประชุม
อ ยู ใ น ส ภ า พ ใ ช ก า ร ไ ด ดี
ครบทุกแหงสะอาด เปน
สภาพแวดล อมรมรื่น และมีแหล ง
ระเบียบเรียบรอย สวยงามมี
เรียนรูสําหรับผูเรียน
ความมั่นคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย
2. มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูพ อเพียงกับ
จํานวนผูเรียนและอยูใน
สภาพใชการไดดีทกุ ครั้ง

รองรอย / หลักฐาน

1. แฟมเอกสาร แผนปฏิบัติ
การประจําป โครงการ
กิจกรรม
2. แบบบันทึกการกํากับ
ติดตามงานอาคารสถานที่
3. บันทึกการประชุม คําสั่ง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน
4. รายงานประจําปของ
โรงเรียน
5. แบบสํารวจและสรุปความ
พึงพอใจ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

11.2

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

3. มีสภาพแวดลอมสวยงาม
รมรื่น และมีแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาที่เอื้อตอ
การเรียนรูค รบทุกกลุมสาระ
การเรียนรู
จัด โครงการ กิจกรรมที่สงเสริม 1. โครงการกีฬาสีภายใน
1. สถานศึกษามีแผนงาน
สุ ข ภ า พ อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม 2. กิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพ โครงการ กิจกรรมสงเสริม
ปลอดภัยของผูเรียน
ติด
สุขภาพอนามัยและความ
3. โครงการสรางเสริม
ปลอดภัยของผูเรียน
สุขภาพและสมรรถภาพทาง ครอบคลุมตามสุขบัญญัติ
กาย
แหงชาติทั้ง 10 ประการ
4. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 2. มีการดําเนินงานตาม
5. โครงการงานอนามัยและ โครงการ กิจกรรมที่กําหนด
สุขาภิบาล
โดยหลายฝายมีสวนรวม
ไดแกผูปกครอง ชุมชน

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

6. รูปภาพกิจกรรม
7. สรุปการดําเนินโครงการ

1. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
2. บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
3. บันทึกสุขภาพนักเรียน
ขอมูลสารสนเทศดาน
สุขภาพ
อนามัยนักเรียน
4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

11.3

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

ในทองถิ่น ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครู นักเรียน
3. มีการประเมินโครงการ
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการ กิจกรรม
4. มีการนําผลการประเมิน
ไปพัฒนา/ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 3 ป ติดตอกัน
จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ 1. โครงการสงเสริมการอาน 1. สถานศึกษาจัดหองสมุดให
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให รักการเขียน
มีระบบบริหารจัดการ
ผูเรียนเรียนรูดว ยตนเองและหรือ 2. โครงการหองสมุด
ทรัพยากรสารสนเทศ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
เคลื่อนที่
ที่ทันสมัย
3. โครงการพัฒนาสื่อ
2. มีสื่อและเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา
สารสนเทศเพียงพอ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

5. สมุดเยี่ยม รายงานประจําป
ของสถานศึกษา
6. รางวัลที่ไดรับ หรือ
ประกาศเกียรติคณ
ุ
7. การมีสวนรวมของชุมชน
หรือองคกรอื่น ๆ
8. รูปภาพกิจกรรม
9. สรุปการดําเนินโครงการ
1. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
3. รายงานโครงการฯ
รายงานประจําปของโรงเรียน

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
4. กิจกรรมหองสมุด

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

ใหบริการแกผูเรียน
3. ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของหองสมุด

รองรอย / หลักฐาน
4. สมุดคําสั่ง
5. บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
6. หลักสูตรสถานศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู สถิติ
การใชหองสมุด
7. สถิติการใชสื่อ สารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูข องผูเรียน
8. ชิ้นงานของผูเรียนที่เกิด
จากการใชบริการหองสมุด
9. สภาพและบรรยากาศของ
หองสมุด สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในหองสมุด
10. รูปภาพกิจกรรม
11. สรุปการดําเนินโครงการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 1. การจัดทํามาตรฐาน
1. สถานศึกษามีมาตรฐาน
สถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษาที่
2. ระบบการประกันคุณภาพ เกิดจากการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
วิเคราะหมาตรฐานและตัว
บงชี้ตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการประกาศใช
มาตรฐานและตัวบงชี้
สะทอนอัตลักษณและ
มาตรการสงเสริมของ
สถานศึกษาที่เดนชัด โดย
ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
รวมทั้งมีการประกาศคา
เปาหมายแตละมาตรฐานและ

รองรอย / หลักฐาน
1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา เอกลักษณของ
สถานศึกษา
2. การวิเคราะห สังเคราะห
และการหลอมรวมเปน
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. หลักสูตรสถานศึกษา/
เอกสารมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

12.2

จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)

ตัวบงชี้ใหกลุมผูเกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกรับทราบ
ทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
2. ทุกมาตรฐานและตัวบงชี้มี
การกําหนดคาเปาหมาย
ความสําเร็จไดเหมาะสม
1. ศึกษา วิเคราะหสภาพ
ปญหา และความตองการ
จําเปนของสถานศึกษา และ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายดานตางๆ โดย
มีจุดเนนทีค่ ุณภาพผูเรียน
สะทอนคุณภาพความสําเร็จ
ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
โดยทุกฝายมีสวนรวม

รองรอย / หลักฐาน

1. เอกสารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษา
2. คําสั่งมอบหมายงานให
บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/ งาน /โครงการ /
กิจกรรม ที่กําหนดไว

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

2. กําหนดวิธีการดําเนินงาน 3. รายงานประจําปที่เปน
โครงการ กิจกรรม
รายงานประเมินภายในของ
ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
สถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
3. ใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากทั้งภายใน
และภายนอกทีใ่ หการ
สนับสนุนทางวิชาการ
4. กําหนดบทบาทหนาทีใ่ ห
บุคลากรของสถานศึกษา
ผูเรียน ผูปกครอง องคกร
หนวยงาน ชุมชน และ
ทองถิ่น และดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวครบถวน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

5. กําหนดการใชงบประมาณ
และทรัพยากรอยางคุมคา
สอดคลองกับเปาหมาย
ทุกโครงการ กิจกรรม
6. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
7. กําหนดปฏิทินการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปไปสู
การปฏิบัติที่ชัดเจน
8. เสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจําปตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

ขั้นพื้นฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และหรือ คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาใหความ
เห็นชอบ
9. นําแผนปฏิบัติการประจําป
แตละปสูการปฏิบัติ ตาม
กรอบระยะเวลา ที่โครงการ
กิจกรรมกําหนดไว
10. กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
12.3

โครงการ / กิจกรรม / งาน

จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช 1. การจัดทําแผนพัฒนา
สารสนเทศในการบริหารจัดการ คุณภาพการศึกษาของ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สถานศึกษา
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
5. การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ผูเรียน / ครู / ผูปกครอง

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

1. สถานศึกษากําหนด
ผูรับผิดชอบและจัดทําระบบ
สารสนเทศใหเปนหมวดหมู
ถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย
และพรอมใช
2. นําขอมูลสารสนเทศไปใช
ในการวางแผนการจัด
การศึกษาทีค่ รอบคลุมภารกิจ
ดานการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และ
การบริหารทัว่ ไป รวมทั้งงาน
สนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจาก
ความรวมมือของ
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ

รองรอย / หลักฐาน
1. การจัดโครงสรางหรือ
ระบบการบริหารงานของ
สถานศึกษาที่เอื้อตอการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
2. เอกสาร/รูปแบบ การ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

12.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)

3. มีการใหบริการขอมูล
สารสนเทศที่เปนระบบแกผู
ตองการใชทกุ ฝาย
1. สถานศึกษากําหนด
ผูรับผิดชอบและดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับบุคคลครบ
ทุกคนและระดับสถานศึกษา
อยางเปนระบบอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
2. ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยทุก
มาตรฐานใชวิธีการ

1. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและ แผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษา
2. คําสั่งแตงตั้งผูร ับผิดชอบ
ในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษา
3. หลักฐานที่เกี่ยวของในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
4. เอกสารสรุปผลการติดตาม

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

12.5

โครงการ / กิจกรรม / งาน

นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
1. การจัดทําแผนพัฒนา
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน คุณภาพการศึกษาของ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
สถานศึกษา
ตอเนื่อง

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

และเครื่องมือที่หลากหลาย
และเหมาะสม
3. ใหผูทรงคุณวุฒิที่มาจาก
หนวยงานตนสังกัดเขามามี
สวนรวมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
4. เตรียมการและใหความ
รวมมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหนวยงานตนสังกัด
1. สถานศึกษานําผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

1. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสถานศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจําป และ
เอกสาร รายงานผลการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

สถานศึกษา มาวิเคราะห
สังเคราะห และเลือกสรร
ขอมูลสารสนเทศไปใช
ประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนา ครอบคลุมภาระ
งานของสถานศึกษาทั้ง 4
ดาน
2. ใชขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาอยางนอย 3 ป
ยอนหลัง เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก
2. รองรอยการดําเนินงาน
เผยแพรผลการพัฒนา/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ของ
สถานศึกษา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
12.6

จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)

1. สถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สะทอน
คุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา
อยางชัดเจน ตามรูปแบบที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด
เปนแบบอยางที่ดีสาระสําคัญ
ทุกสวนของรายงาน
ครอบคลุมการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาและสะทอน
ความสําเร็จ ชื่อเสียง
อัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษาโดยทุกฝาย

1. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําป
ของสถานศึกษา
2. สรุปรายงานประจําปเปน
รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
3. หลักฐานการเผยแพร
รายงาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับเยี่ยม

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

ที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ
2. นําเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา
ใหความเห็นชอบ
3. เผยแพรรายงานตอ
หนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ อยาง
เหมาะสมและเปดเผยตอ
สาธารณชน

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู 1. กิจกรรมรวบรวมขอมูล 1. การมีขนั้ ตอนการ
ดําเนินงานสราง และพัฒนา
ภายในสถานศึกษาและใช
แหลงเรียนรูในชุมชน
แหลงเรียนรูภายใน
ประโยชนจากแหลงเรียนรู
2.โครงการอบรมเชิง
สถานศึกษาโดยศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อ
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การสื่อสารแกสมาชิกชุมชน
แหลงเรียนรูภายใน
และบุคลากรของสถานศึกษา
ริมกก
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
3. กิจกรรมการศึกษาดูงาน และดําเนินการตามขั้นตอน
ตามที่กําหนด
ของบุคลากร
4. กิจกรรมทัศนศึกษานอก 2. การดําเนินการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
สถานที่
ดําเนินงานในขอ 1 และ
นําผลไปปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง

รองรอย / หลักฐาน
1. แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ
4. เอกสารรายงานการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน
บันทึกรายงานการประชุม
5. รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
6. เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

3. การดําเนินงานในการ
สงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนบุคลากรสถานศึกษา
และผูที่มีสวนเกี่ยวของเกิด
กระบวนการเรียนรูจ ากแหลง
เรียนรูภายนอกสถานศึกษา
โดยศึกษาอยางมีขนั้ ตอน
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
แหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
และดําเนินการตามขั้นตอน
ตามที่กําหนด
4. การดําเนินการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานในขอ 3

7. รายงานผลการประเมิน
กิจกรรม ฐานขอมูลแหลง
เรียนรูทะเบียนการใชแหลง
เรียนรู
8. ปายนิเทศการจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
9. รูปภาพกิจกรรม
10. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

13.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง
5. การสรุปรายงานผลการใช
ประประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 1. การกําหนดแนวทางการ
สงเสริม สนับสนุนใหมกี าร
แกสมาชิกในชุมชนริมกก
2.โครงการเรียนรูภ ูมิปญญา แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ทองถิ่นจากปราชญชาวบาน
ผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี
3.โครงการฝกอบรมบุคลากร
สารสนเทศหรือ
รวมกับหนวยงานตางๆ
แหลงเรียนรูตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษา และดําเนินการ
ตามแนวทางทีก่ ําหนด

รองรอย / หลักฐาน

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ
4. เอกสารรายงานการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

2. การระบุความรูทจี่ ําเปน
(Knowledge Mapping)
กลั่นกรองความรูที่ไดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในขอ
1 มาแบงปนความรูใ หกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
3. การกําหนดแนวทางการ
สงเสริม สนับสนุนใหมกี าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกร
ที่เกี่ยวของผานกิจกรรม
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก

5. หนังสือเชิญบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก
6. รายงานการประชุม
7. รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
9. เอกสารการเผยแพรความรู
เชน แผนพับ แผนปลิว
วารสาร แผนพับ แถบวีดี
ทัศน
10. ปายนิเทศการจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

สถานศึกษา และดําเนินการ 11. รูปภาพกิจกรรม
ตามแนวทางทีก่ ําหนด
12. สรุปผลการดําเนิน
4. การระบุความรูทจี่ ําเปน
โครงการ
(Knowledge Mapping)
กลั่นกรองความรูที่ไดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในขอ
3 มาแบงปนความรูใ หกับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เกีย่ วของ
5. การสรางเครือขายการ
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการเผยแพร
ความรู และนําความรูไปใช
ประโยชน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่ กําหนดขึน้
14.1

จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูเรียน มีทกั ษะความสามารถ
ในการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ

1. โครงการมารียรกั ษ
เดนภาษา กาวหนาสูสากล
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษควบคูวิชา
หลักคือ วิชาคณิตศาสตร
วิชาวิทยาศาสตร และวิชา
สังคมศึกษา (Mathematics,
Science and Social)
- กิจกรรมติวเขม
ภาษาอังกฤษ พิชิต O-NET
- กิจกรรมทดสอบทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมสงเสริมศึกษา
ตอ English Program

1. โรงเรียนมีความโดดเดน
ในคุณภาพผูเรียนโดยเฉพาะ
ความรูค วามสามารถดาน
ทักษะการฟง พูด อาน และ
เขียนในวิชาภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนทีจ่ บการศึกษา
ระดับชั้นสูงสุดออกโรงเรียน
สามารถเขาศึกษาตอ English
Program ทั้งในและ
ตางประเทศได

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ กิจกรรม
3. รองรอยการวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศ ทะเบียน
แหลงเรียนรู
4. สรุปผลการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงาน
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
และรายงานสรุปการประเมิน
โครงการ

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
14.2

โครงการ / กิจกรรม / งาน

ผลการดําเนินงานสงเสริมให
1. โครงการมารียรกั ษ
ผูเรียนบรรลุ มีทักษะ
เดนภาษา กาวหนาสูสากล
ความสามารถในการฟง พูด อาน
- กิจกรรมการเรียนการ
และเขียนภาษาอังกฤษ
สอนภาษาอังกฤษควบคูวิชา
หลักคือ วิชาคณิตศาสตร
วิชาวิทยาศาสตร และวิชา
สังคมศึกษา (Mathematics,
Science and Social)
- กิจกรรมติวเขม
ภาษาอังกฤษ พิชิต O-NET
- กิจกรรมทดสอบทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมสงเสริมศึกษา
ตอ English Program

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

1. ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษตั้งแตระดับ 2 ขึน้ ไป
2. ผูเรียนรอยละ 30ที่จบ
การศึกษาระดับสูงสุดของ
โรงเรียน สามารถเขาศึกษา
ตอ English Program ทั้งใน
และตางประเทศได

รองรอย / หลักฐาน
1. เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย
กลยุทธ โครงการหรือ
กิจกรรม และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
2. รายงานการปฏิบัติงาน
ประจําปที่แสดงใหเห็นถึง
การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและผล
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานที่ปรากฏ
สอดคลองกับเปาหมาย
วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน
เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
หรือกิจกรรมและ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ผูเรียนรอยละ 80
ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
3. หลักฐานที่แสดงถึงการ
ยอมรับวาเปนแบบอยาง
การปฏิบัติที่ดใี นการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให
บรรลุอัตลักษณและ
เอกลักษณ เชน รางวัล เกียรติ
บัตรโลประกาศ เกียรติคุณ
เปนตน
4. ประมวลสรุปผลความพึง
พอใจของผูบริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน
ผูปกครองและที่มีตอการ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรม

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรปู การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1

จัดโครงการ กิจกรรม มีทกั ษะ 1. โครงการมารียรกั ษเดน
เทคโนโลยี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี เพื่อการสืบคน
- กิจกรรม Golf
Simulation
- กิจกรรมทองฟาจําลอง
- กิจกรรม Mareeruk
Channel
- กิจกรรม View the
study at home
- กิจกรรม Internet
Learning

1. ครูมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตสื่อ
นวัตกรรมประกอบการเรียน
การสอน และมีการนําไปใช
ในการเรียนการสอนจริง
2. นักเรียนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเปนสื่อใน
การเรียนรู และสามารถใช
ประโยชนในการสืบคน
เนื้อหา สาระวิชาที่ตนเอง
ตองการได

1. หลักฐาน รองรอยการ
วิเคราะหนโยบายของตน
สังกัดจุดเนนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการ
จัดทําแผนงาน โครงการ
พิเศษ
2. เอกสารแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ กิจกรรมพิเศษ

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

15.2

โครงการ / กิจกรรม / งาน

ผลการดําเนินงานสงเสริมให
1. โครงการมารียรกั ษเดน
ผูเรียนมีทักษะความสามารถใน เทคโนโลยี
การใชเทคโนโลยี เพื่อการสืบคน
- กิจกรรม Golf
Simulation
- กิจกรรมทองฟาจําลอง

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

3. นักเรียนมีความสามารถใน
การใชประโยชนของ
เทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม

3. ขอมูลจากการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน
4. รายงานสรุปการประเมิน
โครงการหรือรายงานผล
การปฏิบัติงาน
5. รายงานการประชุม บันทึก
การประชุมของงานที่
เกี่ยวของ
6. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ
1. หลักฐาน รองรอยการ
วิเคราะหนโยบายของตน
สังกัด จุดเนนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการ
จัดทําแผนงานโครงการพิเศษ

1. นักเรียนรอยละ 80 มี
ทักษะความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ในการสืบคนขอมูล เพื่อ
การศึกษา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับดีมาก

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
- กิจกรรม Mareeruk
Channel
- กิจกรรม View the
study at home
- กิจกรรม Internet
Learning

สภาพ / พฤติกรรมที่พึงปรากฏ

รองรอย / หลักฐาน

2. บุคลากรในสถานศึกษามี
สวนรวมในการนําสื่อ
นวัตกรรมประกอบการสอน
และพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานรอยละ
80 ขึ้นไป
3. ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานเกิดประโยชน
เปนแบบอยางและสราง
คุณคาแกสถานศึกษาและ
หรือชุมชนรอบสถานศึกษา

2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
3. แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ กิจกรรมพิเศษ
4. เอกสารแผนงาน โครงการ
กิจกรรม
5. สรุปผลการประเมิน
โครงการหรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
6. รายงานสรุปการประเมิน
โครงการหรือรายงานผล
การปฏิบัติงาน
7. ความพึงพอใจครู ผูบริหาร
นักเรียนหรือผูเกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

