ความเห็นชอบในการใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาโรงเรี
ษาโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ โรงเรีย นเชี
เชี ยงมวนวิ ทยาคมไดยาคม จัด ทํา มาตรฐานการศึ กษาระดั บสถานศึกษาเพื่ อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเสนอให-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ความเหมาะสมเป%นแนวทางในการดําเนินงานนั้น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี
ฐาน ยนเชียงมวนวิทยาคมไดได-รวมกันพิจารณามาตรฐาน
การศึ กษาระดั บ สถานศึ กษาของโรงเรี
ษา
ย นเชี ย งมวนวิ ทยาคมเพื
เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาแล-วนั้น มีความเห็นชอบตามที่โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
เพราะจะเป%นเป0าหมายในการพัฒนาคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอไป

ลงชื่อ……………………………
(นายประสิ
ประสิทธิ์ สมัคร)
ร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเชี
เชียงมวนวิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ
สถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

1

ประกาศโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
เรื่อง การใช-มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่ มีการประกาศใช- กฎกระทรวงวาด- วยระบบ หลั กเกณฑ? และวิ ธี การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให-ใช-มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ?และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป0าหมายและ
ยุทธศาสตร?อยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ?และ
จุดเน-นของสถานศึกษา โรงเรี ยนเชียงมวนวิทยาคมจึ งปรั บมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของ
ผู-เกี่ยวข-อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู-ปกครองและประชาชนในชุมชนให-เหมาะสมและสอดคล-องกัน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม จึงประกาศการใช-มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท-ายประกาศนี้ เพื่อเป%นเป0าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายเฉลียว วรรณทอง)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

1

ผู-อํานวยการโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบทายประกาศโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
30

ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
0.5
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ?มาตรฐาน
0.5
1.3 ป0องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให-โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
1
รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปHญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กล-าแสดงออกอยางเหมาะสม
1
1.5 มีมนุษยสัมพันธ?ที่ดีและให-เกียรติผู-อื่น
1
1.6 สร-างผลงานจากเข-ารวมกิจกรรมด-านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปM กีฬา/นันทนาการตาม
1
จินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค9
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค?ตามหลักสูตร
2
2.2 เอื้ออาทรผู-อื่นและกตัญOูกตเวทีตอผู-มีพระคุณ
1
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
1
2.4 ตระหนัก รู-คุณคา รวมอนุรักษ?และพัฒนาสิ่งแวดล-อม
1
มาตรฐานที่3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากห-องสมุด แหลงเรียนรู-และสื่อตางๆ รอบตัว
2
3.2 มีทักษะในการอาน ฟHง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค-นคว-าหาความรู-เพิ่มเติม
1
3.3 เรียนรู-รวมกันเป%นกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู-ระหวางกัน
1
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

1

5

5

5

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
3.4 ใช-เทคโนโลยีในการเรียนรู-และนําเสนอผลงาน
1
มาตรฐานที่ 4ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเป=นระบบคิดสรางสรรค9 ตัดสินใจแกป>ญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟHง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
2
ของตนเอง
5
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก-ปHญหาด-วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
1
4.3 กําหนดเป0าหมายคาดการณ? ตัดสินใจแก-ปHญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
1
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร-างสรรค?ผลงานด-วยความภาคภูมิใจ
1
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเป=นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเป%นไปตามเกณฑ?
1
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป%นไปตามเกณฑ?
1
5
5.3 ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห? และเขียนเป%นไปตามเกณฑ?
2
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป%นไปตามเกณฑ?
1
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจต
คติที่ดีตออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
2
5
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
1
6.3 ทํางานรวมกับผู-อื่นได1
6.4 มีความรู-สึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู-เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
1
ดานการจัดการศึกษา
50
มาตรฐานที่ 7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกําหนดเป0าหมายคุณภาพผู-เรียนทั้งด-านความรู- ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
1
และคุณลักษณะที่พึงประสงค?
7.2 ครูมีการวิเคราะห?ผู-เรียนเป%นรายบุคคล และใช-ข-อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู1
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู-เรียน
10
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู-ที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
2
พัฒนาการทางสติปHญญา
7.4 ครูใช-สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปHญญาของท-องถิ่น
1
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรูมาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

1

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเน-นการพัฒนาการเรียนรู-ของผู-เรียนด-วยวิธีการที่
หลากหลาย
7.6 ครูให-คําแนะนํา คําปรึกษา และแก-ไขปHญหาให-แกผู-เรียนทั้งด-านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด-วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู-ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช-ผลในการ
ปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป%นแบบอยางที่ดี และเป%นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได-รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
1
1
1
1
1
น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม

มาตรฐานที่ 8ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู-บริหารมีวิสัยทัศน? ภาวะผู-นํา และความคิดริเริ่มที่เน-นการพัฒนาผู-เรียน
1
8.2 ผู-บริหารใช-หลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช-ข-อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
2
เป%นฐานคิดทั้งด-านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู-บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให-บรรลุเป0าหมายตามที่กําหนดไว-ใน
2
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู-บริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให-พร-อมรับการกระจายอํานาจ
2
8.5 นักเรียน ผู-ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
1
8.6 ผู-บริหารให-คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
2
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู-และปฏิบัติหน-าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
2
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
1
สถานศึกษาให-บรรลุผลสําเร็จตามเป0าหมาย
9.3 ผู-ปกครองและชุมชนเข-ามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
2
มาตรฐานที่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล-องกับท-องถิ่น
2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

1

10

5

10

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให-ผู-เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ

ความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนที่สงเสริมและตอบสนองความต-องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู-เรียน
10.4 สนับสนุนให-ครูจัดกระบวนการเรียนรู-ที่ให-ผู-เรียนได-ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู-ไดด-วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผู-เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู-เรียนทุกคน

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
2
1
1
2
2

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
11.1 ห-องเรียน ห-องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
4
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใช-การได-ดีสภาพแวดล-อมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู-สําหรับผู-เรียน
10
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู-เรียน
3
11.3 จัดห-องสมุดที่ให-บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให-ผู-เรียนเรียนรู-ด-วยตนเอง
3
และหรือเรียนรู-แบบมีสวนรวม
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
1

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช-วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําป3ที่เป%นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

1
0.5
0.5
1
1

5

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
10
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเป=นสังคมแหงการเรียนรู
13.1 มีการสร-างและพัฒนาแหลงเรียนรู-ภายในสถานศึกษาและใช-ประโยชน?จากแหลงเรียนรู5
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู-ของผู-เรียนและบุคลากรของ
10
สถานศึกษา รวมทั้งผู-ที่เกี่ยวข-อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
5
ครอบครัว ชุมชน และองค?กรที่เกี่ยวข-อง
ดานอัตลักษณ9ของสถานศึกษา
5
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปGาหมายตามวิสัยทัศน9 ปรัชญา และจุดเนนที่
กําหนดขึน้
5
14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมให-ผู-เรียนมีนิสัยประหยัดอดออม และรักความเปนไทย
3
14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมให-ผู-เรียนบรรลุมีนิสัยประหยัด อดออมและรักความเปน
2
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ไทย

ดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบรรลุตามเป0าหมาย

5

3
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1

2

5

ประกาศโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
เรื่องการกําหนดคาเปGาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีการประกาศใช-กฎกระทรวงวาด-วยระบบ หลักเกณฑ? และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให-ใช-มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองที่กําหนดเป0าหมายและยุทธศาสตร?อยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้งอัตลักษณ?และจุดเน-นของสถานศึกษา โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม จึงปรับมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษา ระดั บการศึกษาขั้ นพื้ นฐานและได-กําหนดคาเป0 าหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีสวนรวมของ
ผู-เกี่ยวข-อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู-ปกครองเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให-การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ได-มาตรฐาน โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม จึงได-กําหนดคาเป0าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท-ายประกาศนี้ เพื่อเป%นเป0าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายเฉลียว วรรณทอง)
ผู-อํานวยการโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
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1

การกําหนดคาเปGาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
เรื่องการกําหนดคาเปGาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คาเปGาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ระดับดีเยี่ยม
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ?มาตรฐาน
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
1.3 ป0องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให-โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ตอความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปHญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กล-าแสดงออกอยางเหมาะสม
ร-อยละ95 ได-ระดับดีขึ้นไป
1.5 มีมนุษยสัมพันธ?ที่ดีและให-เกียรติผู-อื่น
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
1.6 สร-างผลงานจากเข-ารวมกิจกรรมด-านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปM กีฬา/
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค9
ระดับดีเยี่ยม
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค?ตามหลักสูตร
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
2.2 เอื้ออาทรผู-อื่นและกตัญOูกตเวทีตอผู-มีพระคุณ
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
2.4 ตระหนัก รู-คุณคา รวมอนุรักษ?และพัฒนาสิ่งแวดล-อม
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ผูเมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
ระดับดีเยี่ยม
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากห-องสมุด แหลง
ร-อยละ 90 ได-ระดับดีขึ้นไป
เรียนรู- และสื่อตางๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอาน ฟHง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค-นคว-าหา
ร-อยละ 85 ได-ระดับดีขึ้นไป
ความรู-เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู-รวมกันเป%นกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู-ระหวางกัน ร-อยละ 90 ได-ระดับดีขึ้นไป
3.4 ใช-เทคโนโลยีในการเรียนรู-และนําเสนอผลงาน
ร-อยละ 90 ได-ระดับดีขึ้นไป
4 มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเป=นระบบคิดสรางสรรค9
ระดับดี
ตัดสินใจแกป>ญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟHง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
ร-อยละ 75ได-ระดับดีขึ้นไป
เขียนตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

1

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตร

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก-ปHญหาด-วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กําหนดเป0าหมายคาดการณ? ตัดสินใจแก-ปHญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร-างสรรค?ผลงานด-วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเป=นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเป%นไปตามเกณฑ?
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป%นไปตามเกณฑ?
5.3 ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห? และเขียนเป%นไปตามเกณฑ?
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป%นไปตามเกณฑ?
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติทดี่ ีตออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทํางานรวมกับผู-อื่นได6.4 มีความรู-สึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู-เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกําหนดเป0าหมายคุณภาพผู-เรียนทั้งด-านความรู- ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค?
7.2 ครูมีการวิเคราะห?ผู-เรียนเป%นรายบุคคล และใช-ข-อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู-เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู-เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู-ที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปHญญา
7.4 ครูใช-สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปHญญา
ของท-องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเน-นการพัฒนาการเรียนรู-ของผู-เรียน
ด-วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให-คําแนะนํา คําปรึกษา และแก-ไขปHญหาให-แกผู-เรียนทั้งด-านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด-วยความเสมอภาค

คาเปGาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ร-อยละ 75 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 75 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 75 ได-ระดับดีขึ้นไป
ระดับดี
ร-อยละ 70 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 85 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 75 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 60 ได-ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
ร-อยละ 90 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
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ระดับดีเยี่ยม
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป

1

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คาเปGาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ร-อยละ 90 ได-ระดับดีขึ้นไป

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู-ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช-ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป%นแบบอยางที่ดี และเป%นสมาชิกที่ดีของ
ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
สถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด-รบั มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร-อยละ 95 ได-ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่8ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ระดับดีเยี่ยม
ประสิทธิผล
8.1 ผู-บริหารมีวิสัยทัศน? ภาวะผู-นํา และความคิดริเริ่มที่เน-นการพัฒนา
ระดับดีเยี่ยม
ผู-เรียน
8.2 ผู-บริหารใช-หลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช-ข-อมูลผลการประเมิน
ระดับดีมาก
หรือผลการวิจัยเป%นฐานคิดทั้งด-านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู-บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให-บรรลุเป0าหมายตามที่
ระดับดีเยี่ยม
กําหนดไว-ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู-บริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให-พร-อมรับการกระจาย
ระดับดีมาก
อํานาจ
8.5 นักเรียน ผู-ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
ระดับดีเยี่ยม
การศึกษา
8.6 ผู-บริหารให-คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
ระดับดีเยี่ยม
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ระดับดีเยี่ยม
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู-และปฏิบัติหน-าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
ระดับดีเยี่ยม
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ระดับดีเยี่ยม
ดําเนินงานของสถานศึกษาให-บรรลุผลสําเร็จตามเป0าหมาย
9.3 ผู-ปกครองและชุมชนเข-ามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
ระดับดีเยี่ยม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
หลักสูตรสถานศึ
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล-องกับท-องถิ่น
ระดับดีเยี่ยม
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให-ผู-เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ระดับดีเยี่ยม
ความสามารถและความสนใจ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนที่สงเสริมและตอบสนองความต-องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู-เรียน
10.4 สนับสนุนให-ครูจัดกระบวนการเรียนรู-ที่ให-ผู-เรียนได-ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู-ได-ด-วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมอ
10.6 จั ด ระบบดู แลชวยเหลื อ ผู- เ รี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและครอบคลุ ม ถึ ง
ผู-เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห-องเรียน ห-องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใช-การได-ดีสภาพแวดล-อมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรู-สําหรับผู-เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู-เรียน
11.3 จัดห-องสมุดที่ให-บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให-ผู-เรียน
เรียนรู-ด-วยตนเองและหรือเรียนรู-แบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช-วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําป3ที่เป%นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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คาเปGาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยี่ยม
ระดับเยี่ยม

1

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คาเปGาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเป=น
ระดับดีเยี่ยม
สังคมแหงการเรียนรู
13.1 มีการสร-างและพัฒนาแหลงเรียนรู-ภายในสถานศึกษาและใช-ประโยชน?
ระดับดีเยี่ยม
จากแหลงเรียนรู- ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู-ของผู-เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู-ที่เกี่ยวข-อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวาง
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค?กรที่เกี่ยวข-อง
ม มาตรฐานดานอัตลักษณ9ของสถานศึกษา
1
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปGาหมายตามวิสัยทัศน9 ปรัชญา
ระดับดีเยี่ยม
และจุดเนนที่กําหนดขึน้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมให-ผู-เรียน มีนิสัยประหยัด อดออม
ระดับดีเยี่ยม
และรักความเปนไทย
14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมให-ผู-เรียนบรรลุมมี ีนิสัยประหยัด อดออม ผู-เรียนร-อยละ 95 ได-ระดับดี
และรักความเปนไทย
ขึ้นไป
ม มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
ระดับดีเยี่ยม
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ระดับดีเยี่ยม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ระดับดีเยี่ยม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป0าหมาย
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1

คําอธิบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 มีสุขภาพแข็งแรงแตงกายสะอาดเรียบร-อย เครื่องใชสวนตัวสะอาดและปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการครบถ-วน เข-ารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย
อยางน-อย 1 รายการและปฏิบัติจนเป%นนิสัยมีสวนรวมในการเผยแพรหรือรณรงค?เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพ
1.2 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 มีน-าหนักสวนสูงและพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ?มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ?มาตรฐาน
ของกรมพละศึกษา หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร-างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1.3 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้ง
ปHญหาทางเพศไมกอเหตุ ทะเลาะวิ วาท แก- ปHญ หาเมื่ อเผชิญ สถานการณ?คับขัน มีงานอดิเ รกของ
ตนเอง หรือทํากิจกรรมรวมกับผู-อื่นเพื่อผอนคลายความเครียด เข-ารวมการรณรงค?ตอต-านสิ่งเสพติด
ความรุนแรงและการลวงเกินทางเพศตามที่สถานศึกษากําหนดด-วยความเต็มใจ
1.4 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 รู-จักและเข-าใจตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองสม่ําเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ? กล-าแสดงออกอยางถูกต-องเหมาะสมกับเพศวัย
ตามบทบาทหน-าที่
1.5 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 มีความสามารถในการสร-างความสัมพันธ?ที่ดีกับผู-อื่น
สามารถปรับตัวปฏิบัติตนตอผู-อื่นอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงสิทธิหน-าที่ของตนเองและผู-อื่นไมแสดง
พฤติกรรมที่สงผลเสียตอผู-อื่น
1.6 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 ชอบและเห็นประโยชน?ด-านศิลปะด-านดนตรี นาฎศิลปM
กีฬา นันทนาการ เข-ารวมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางมีความสุข สร-างผลงานที่เกิดจาก
ความคิดของตนเองได- พร-อมทั้งอธิบายที่มาของความคิดในการสร-างผลงานและนําความรู-ไปใช-ใน
ชีวิตประจําวันได-ด-วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค9
2.1 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค?ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 8 ประการ ได-แก รักชาติศาสน?กษัตริย? ซื่อสัตย? สุจริต มีวินัยใฝV
เรียนรู- อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเป%นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ?ที่โรงเรียนกําหนด
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2.2 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 มีความเอื้อเฟWXอเผื่อแผมีน้ําใจให-ความชวยเหลือผู-อื่นเป%นลูก
ที่ดีของพอแม (หมายรวมถึงผู-ปกครองและผู-มีพระคุณ) เป%นนักเรียนที่ดีบําเพ็ญประโยชน?ตอสังคม
โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ?ที่โรงเรียนกําหนด
2.3 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด-วยความสุภาพ
รับฟHงความคิดเห็นของผู-อื่นด-วยความเข-าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให-เกียรติกันและกัน เชน
ไมแสดงอาการดูหมิ่นหรื อรังเกียจในเรื่องที่ตนไมชอบ เห็นคุณคาวัฒนธรรมที่แตกตาง และรวม
กิจกรรมที่แตกตางทางวัฒนธรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นด-วยความเต็มใจ
2.4 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 รู-คุณคาของสิ่งแวดล-อม วิเคราะห?ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติและไมปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล-อม เห็นประโยชน?และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล-อม เข-ารวมกิจกรรมโครงการอนุรักษ?และพัฒนาสิ่งแวดล-อม และบํารุงรักษา
สาธารณสมบัติด-วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
3.1 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 90 อานหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ?ตางๆ สัปดาห?ละ2 ชั่วโมง
ยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส?หรือสิ่งพิมพ?จากห-องสมุด แหลงเรียนรู-ไปอานเพิ่มเติมเอง มีผลงานอัน
เกิดจากการค-นหาความรู-จากห-องสมุด 1 ชิ้น/ภาคเรียน
3.2 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 85 มีทักษะในการอาน ฟHง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อค-นคว-าหาความรู-เพิ่มเติม โดยมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได-ดังนี้
3.2.1 การอานหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ?ตางๆ ทุกที่เมื่อมีเวลาและโอกาส
3.2.2 การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส?หรือสิ่งพิมพ?จากห-องสมุดหรือแหลงเรียนรู-ไป
อานเพิ่มเติม
3.2.3 กระบวนสืบเสาะหาความรู-ที่ผู-เรียนริเริ่มด-วยตนเองตามความสนใจ
3.2.4 ผลงานจากการค-นหาความรู-จากห-องสมุดแหลงเรียนรู-หรือสื่อตางๆ
3.3 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 90 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวง
ตามเป0าหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายการเรียนรู-และวิธีการเรียนรู-ได-รับผิดชอบงานของตน
ตามข-อตกลงของกลุมด-วยความเต็มใจ
3.4 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 90 มีความรู-ความเข-าใจ สามารถค-นคว-าหาข-อมูลโดยใช-สื่อ
เทคโนโลยีและติดตอสื่อสารได- รู-จักเลือกและใช-เทคโนโลยีได-อยางถูกวิธี นําเสนอข-อมูลและหรือ
ผลงานโดยใช- สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส? ไ ด- อ ยางเหมาะสม สร- า งผลงานโดยใช- สื่ อ เทคโนโลยี ใ ช- สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส?ชวยในการประมวลผลข-อมูลได-อยางถูกต-อง
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มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเป=นระบบคิดสรางสรรค9ตัดสินใจแกป>ญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล
4.1 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 75 สามารถแยกแยะข-อเท็จจริง รายละเอียดและสรุปความคิด
จากเรื่องที่อาน ฟHงและดู จัดกลุมข-อมูลที่ต-องการ เปรียบเทียบเปรียบเทียบข-อมูลระหวางมิติ จัดกลุม
ความคิดตามมิติที่กําหนด เชื่อมโยงความสัมพันธ?ระหวางกลุมความคิด โดยบอกความสัมพันธ?แตละ
มิติ เชื่อมโยงความรู-เดิมกับความรู-ใหม และเสนอความคิดจากเรื่องที่อาน ฟHงและดู โดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 75 สามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีคิดและวิธีแก-ปHญหา โดยการ
พูด หรือเขียน หรือโดยวิธีการอื่นตามความคิดของตนเองทําให-ผู-อื่นเข-าใจ
4.3 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 75 สามารถกําหนดเป0าหมายที่จะทําให-สําเร็จ โดยการรวบรวม
ข-อมูล จัดระบบข-อมูล และวิเคราะห?ข-อมูลที่เกี่ยวข-องกับปHญหา คาดคะเนสถานการณ? หรือคาดคะเน
คํ า ตอบเพื่ อกํ า หนดเป0 า หมาย กํ า หนดทางเลื อ ก ตั ด สิ น ใจแก- ปH ญ หาโดยใช- ข- อ มู ล สารสนเทศที่
นาเชื่อถือมาสนับสนุนหรือโต-แย-ง
4.4 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 75 สามารถคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสานและแตกความคิด
จากเดิมไปสูความคิดแปลกใหมที่ไมซ้ําของเดิม เชื่อมโยง หรือผสมผสานประสบการณ?เกาเข-ากับ
ประสบการณ?ใหม สร-างสรรค?และพัฒนาผลงานด-วยตนเอง มีผลงานแปลกใหมที่เป%นประโยชน? เชน
งานเขียน งานศิลปะ และงานสร-างสรรค? สามารถอธิบายรายละเอียดของผลงาน และนําเสนอหรือ
เผยแพรผลงานที่คิดขึ้นไดมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จาเป=นตามหลักสูตร
5.1 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแตระดับ 3.00 ขึ้นไป(8
กลุมสาระการเรียนรู-)
5.2 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 85 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรและมีผล
การประเมินผานครบทุกสมรรถนะ
5.3 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 75 มีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห?และเขียนผานตาม
เกณฑ?ของโรงเรียน
5.4 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 60 ได-ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยสูงกวาคาขีดจํากัดลาง
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทางานรักการทางานสามารถทางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจต
คติที่ดีตออาชีพสุจริต
6.1 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 90 สามารถวางแผนการทํางานที่ชัดเจน เป%นระบบ
ดํา เนิน งานตามขั้ น ตอนที่ กํา หนดเป%น ขั้ น ตอน มี การตรวจสอบทบทวน ปรั บ ปรุ งแก- ไขการทํา งาน
จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค?และเป0าหมายที่กําหนด
6.2 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 เต็มใจ พึงพอใจและชื่นชอบตองานที่ได-รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานด-วยความกระตือรือร-น ตั้งใจพากเพียรและมีความละเอียดรอบคอบในการทางานเกือบ
ครบทุกขั้นตอน ยอมรับในคําวิพากษ?วิจารณ?ความคิดเห็นข-อเสนอแนะของผู-อื่น มีการปรับปรุงและ
พัฒนางานของตนเองเพื่อให-เกิดความสมบูรณ? มีความรู-สึกชื่นชมตอผลสําเร็จของผลงาน
6.3 ผู-เรียนไมน-อยกวาร-อยละ 95 มีสวนรวมในการวางแผนการทํางานกับหมูคณะเกือบครบ
ทุกขั้นตอน สามารถทํางานโดยใช-กระบวนการกลุมและปฏิบัติงานตามบทบาทและหน-าที่ที่ได-รับ
มอบหมาย แสดงความคิ ด เห็ น ได- แ ละยอมรั บ ฟH ง ความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ น เป% น ผู- นํ า และผู- ต ามที่ ดี
มีมนุษยสัมพันธ? สามารถทํางานรวมกับหมูคณะจนบรรลุผลสําเร็จ
6.4 ผู-เ รี ย นไมน- อยกวาร- อยละ 95 แสดงความรู- สึ กที่ ดี และสนับ สนุ นอาชี พสุ จ ริ ต
บอกแหลงข-อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริต ได-ศึกษาค-นคว-าแสวงหาข-อมูลความรู-ในอาชีพที่ตนเองสนใจ
เข-ารวมกิจกรรมที่เกี่ยวข-องกับอาชีพที่ตนเองสนใจตามที่สถานศึกษากําหนด
ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูไมน-อยกวาร-อยละ 95 มีความรู-ความเข-าใจในเป0าหมายคุณภาพผู-เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป0าหมาย คุณภาพผู-เรียน และมาตรฐานการเรียนรู-ของ
หลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู-ได- วางแผนการจัดการเรียนรู-โดยกําหนดเป0าหมาย
คุณภาพผู-เรียนครอบคลุมทั้งด-านความรู- ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค?
7.2 ครูไมน-อยกวาร-อยละ 95 วิเคราะห?ผู-เรียนเป%นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู- นําข-อมูลสารสนเทศมาใช-ในการวางแผนจัดการเรียนรู- โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู-เรียนที่แตกตางกั น และจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการแก-ปHญหาหรือพัฒนาผู-เรียนให- มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพ มีการสงตอข-อมูลสารสนเทศให-ระดับชั้นที่สูงขึ้น
7.3 ครูไมน-อยกวาร-อยละ 95 ออกแบบการจัดการเรียนรู-ที่สอดคล-องกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค? โดยเลือกใช-วิธีสอน เทคนิคการสอนสื่อ/แหลง
เรียนรู-ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู-ตามแผนการจัดการเรียนรู-ที่กําหนดไว- จัดกิจกรรมการ
สงเสริมพัฒนาการทางด-านสติปHญญาของผู-เรียน
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7.4 ครูไมน-อยกวาร-อยละ 95 สํารวจและรวบรวมข-อมูลเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภูมิปHญญาท-องถิ่นและบริบทของท-องถิ่นที่เป%นปHจจุบัน เพื่อวางแผนจัดทํา จัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สอดคล-องกับการจัดการเรียนรู-และนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช-ในการจัดการ
เรียนรู- นําบริบทและภูมิปHญญาท-องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู- มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อ
7.5 ครูไมน-อยกวาร-อยละ 95 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผล สอดคล-องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู-เป%น
สวนใหญ วั ดและประเมินผลพัฒนาการของผู-เ รียนและตัดสิ นผลการเรี ยนรู-โ ดยพิจ ารณาคะแนน
พัฒนาการ
7.6 ครูไมน-อยกวาร-อยละ 95 ศึกษาผู-เรียนเป%นรายบุคคล มีการชวยเหลือผู-เรียนรายบุคคล
โดยให-คําแนะนํา คําปรึกษาและแก-ไขปHญหาของผู-เรียน ประสานความรวมมือกับผู-เกี่ยวข-องในการ
ดูแลชวยเหลือผู-เรียนทั้งด-านการเรียนและคุณภาพชีวิตด-วยความเทาเทียมกัน และรายงานผลผู-เรียน
เป%นรายบุคคลให-ผู-ปกครองทราบ
7.7 ครูร-อยละ 90 มีการศึกษาค-นคว-าแสวงหาความรู-และมีความรู-เกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางน-อยภาคเรียนละ 1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรู-ที่ตนรับผิดชอบ
ผลงานเป%นแบบอยางที่ดี สามารถให-คําแนะนํา ชี้แนะแกผู-อื่นได- และนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียน
ไปแก-ปHญหาและหรือพัฒนาผู-เรียน มีการเผยแพรผลงานวิจัยและมีการแก-ปHญหาและหรือพัฒนา
ผู-เรียนโดยการวิจัยอยางตอเนื่อง
7.8 ครูร- อยละ 95 ประพฤติ ปฏิ บัติต นเป%น แบบอยางที่ ดีและการเป%น สมาชิกที่ดี ของ
สถานศึกษามีพฤติกรรมดังนี้
7.8.1 การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
7.8.2 การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
7.8.3 การปฏิบัติตนเป%นแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตทั้งตอตนเองครอบครัวและ
สังคม
7.8.4 การพัฒนาตนเองให-มีความก-าวหน-าในวิชาชีพ
7.8.5 การมีความรับผิดชอบตอหน-าที่ที่ได-รับมอบหมาย
7.8.6 การให-ความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา
7.8.7 การมีความรักและสามัคคีในหมูคณะ
7.8.8 การรวมปกป0องและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา
7.9 ครูไมน-อยกวาร-อยละ 95 ปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระที่ได-รับมอบหมายครบตามเวลา
ที่กําหนด มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู-เรียนให-มีคุณภาพตาม
หลักสูตร กําหนดปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู-บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห? สังเคราะห?ข-อมูลสารสนเทศตางๆในปHจจุบันสู
กรอบการพัฒนาผู-เรียนในอนาคต มีความสามารถในการเป%นผู-นํา มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการ
ใหมๆ มาพัฒ นาปรั บปรุง และเผยแพรแนะนําให-บุคลากรในสถานศึกษานําไปปรับใช-เพื่ อพัฒนา
ผู-เรียนดังนี้
8.1.1 มีความสามารถในการวิเคราะห? สั งเคราะห?ข-อมูลสารสนเทศตางๆ เพื่ อ
นํามาใช-ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู-เรียน
8.1.2 มีความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ในอนาคตที่สอดคล-องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
8.1.3 การคิดริเริ่มเทคนิควิธีการใหมๆมาใช-ในการพัฒนาคุณภาพผู-เรียน
8.1.4 การกระตุ-นครูและบุคลากรให-รวมมือในการพัฒนาคุณภาพผู-เรียน
8.2 ผู- บ ริห ารใช- ห ลั กการบริ ห ารแบบมี ส วนรวม โดยเปY ดโอกาสให- ผู- เกี่ ย วข- องทุ กฝV า ย
ประกอบด-วยครู ผู-เรียน ผู-ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นได-รับรูและให-ข-อมูลสารสนเทศ ให-ความคิดเห็นและข-อเสนอแนะ สามารถให-คําแนะนํา ชี้แนะแกผู-บริหาร
สถานศึกษาอื่นๆได- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนอยางรอบด-าน และดําเนินการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนา โดยใช-ข-อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยในการบริหารจัดการศึกษาไมน-อยกวาร-อยละ 90 ขึ้นไปของจํานวน
โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป3
8.3 ผู-บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให-บรรลุเป0าหมายตามที่กําหนดไว-ไมน-อยกวา
ร-อยละ 90 ขึ้นไปของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว-ในแผนปฏิบัติการประจําป3
8.4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาบุคลากรให-พร-อมรับ
การกระจายอํานาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด-านของสถานศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ด-วยวิธีการที่หลากหลาย มีการนิเทศติ ดตามประเมินการดําเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลา
ที่กําหนดในแผนงาน โครงการครบถ-วน มีการมอบหมายงานหรื อกระจายงานของสถานศึกษาทั้ ง
4 ด-านให-ครูและบุคลากรรับผิดชอบอยางเทาเทียมกันตามความสามารถและความถนัดหรือสนใจ
มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
8.5 นักเรียนผู-ปกครองชุมชนรวมเฉลี่ยไมน-อยกวาร-อยละ 90 มีความพึงพอใจการบริหาร
จัดการศึกษาทั้ง 4 ด-านของสถานศึกษา
8.6 ผู-บ ริห ารสามารถให- คํา แนะนํ า คํา ปรึ กษาทางวิ ชาการ ทั้งการพั ฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู- การสร-างการพัฒนาและการเลือกใช-สื่อการเรียนรู- การวัด
และประเมินผลการเรียนรู- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู- เอาใจใสการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยมีการติดตามกํากับประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู-ความเข-าใจในบทบาทหน-าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
ดังนี้
9.1.1 มีองค?ประกอบและการได-มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาด-วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2552
9.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป3
9.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ให-ส อดคล- องกับหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐานและความต-องการของผู-เรี ยนชุมชนและ
ท-องถิ่น
9.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ดําเนินงานตามระเบียบ
9.1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาให- ความเห็ น ชอบรายงานผลการดํา เนิน งาน
ประจําป3ของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน
9.1.6 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบข-อเสนอแนะสนับสนุนเกี่ยวกับ
การระดมทรั พยากรเพื่ อ การศึ ก ษารวมทั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษาและจั ด หาผลประโยชน? จ ากทรั พ ย? สิ น ของ
สถานศึกษา
9.1.7 คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบและให-ข-อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ
และการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
9.1.8 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นข-อเสนอแนะ ให-คําปรึกษาในการ
สงเสริมความเข-มแข็งในชุมชนและสร-างความสัมพันธ?กับหนวยงานอื่นๆ ในชุมชนและท-องถิ่น
9.1.9 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นเสนอแนะ ให-คําปรึกษาในการจัดทํา
นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให-สอดคล-องนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งความต-องการ
ของชุมชนและท-องถิ่น
9.1.10 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบข-อเสนอแนะ ให-คําปรึกษา
ในการออกระเบียบข-อบังคับ ประกาศแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด-านตางๆของสถานศึกษาตาม
กฎระเบียบหรือประกาศที่กําหนด
9.1.11 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นชอบข-อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง
และการใช-จายงบประมาณของสถานศึกษา
9.1.12 คณะกรรมการสถานศึกษาให-ความเห็นข-อเสนอแนะในการออกระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได-จากทรัพย?สินของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ป3การศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม

1

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนและให-ความเห็นข-อเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา กํากับดูแล ติดตามกระบวนการดําเนินงานของ
สถานศึ กษาเพื่อนําไปสูการพัฒ นาปรั บปรุงคุณภาพสถานศึกษาให-บ รรลุผ ลสําเร็จตามเป0า หมายที่
กําหนดดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดเอกลักษณ?นโยบายและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ด-านวิชาการ ด-านงบประมาณ ด-านบริหารงานบุคคล และด-านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
9.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร-างความสัมพันธ?ระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค?กรทั้งภาครัฐและเอกชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ท-องถิ่น
9.2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนให-เด็กทุกคนในเขตบริการได-รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
9.2.6 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางน-อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานต-นสังกัดทราบ
9.2.7 สถานศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาตอผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา
9.2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมให-มีระบบการติดตามดูแล ชวยเหลือ
นักเรียนในการพิทักษ?สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการเด็กด-อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหได-รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
9.2.9 คณะกรรมการสถานศึ กษาให- ข-อเสนอแนะ สงเสริ มสนับ สนุ นในการจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล- อ ม กระบวนการเรี ย นรู- แหลงเรี ย นรู- แ ละภู มิ ปH ญ ญาท- อ งถิ่ น ฯลฯ
เพื่อเสริมสร-างปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9.3 ผู-ปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและมีความ
พึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไปมากกวาร-อยละ 90 โดยมีสวนรวมดังนี้
9.3.1 การกําหนดแผนปฏิบัติงานแผนกลยุทธ? ปรัชญา วิสัยทัศน? พันธกิจ เป0าหมาย
ของสถานศึกษา
9.3.2 การกําหนดจุดเน-นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
9.3.3 การกําหนดคุณภาพของผู-เรียน
9.3.4 โครงการกิจกรรมของสถานศึกษา
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9.3.5 การจัดและใช-แหลงเรียนรู-หรือภูมิปHญญาท-องถิ่น
9.3.6 การเสนอความต-องการพัฒนาหรือปรับปรุงด-านหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู9.3.7 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู-เรียน
9.3.8 การกํากับติดตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียน
อยางรอบดาน
10.1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่นําเป0าหมาย จุดเน-นการพัฒนาผู-เรียน
ในระดับท-องถิ่น สาระการเรียนรู-ท-องถิ่น มาจัดการเรียนรู-เกี่ยวกับท-องถิ่นในด-านตางๆ เชน เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมฯลฯ เพื่อให-ผู-เรียนมีโอกาสเรียนรู-เรื่องราวของชุมชน ท-องถิ่น ซึ่งเป%นสภาพแวดล-อม
ในชีวิตทําให-เกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป%นแบบอยางที่ดีของชุมชน มีสวน
รวมในการดูแลแก-ไขปHญหาและพัฒนาท-องถิ่นของตนเอง
10.2 โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมได-อยางหลากหลายภายใต-สัดสวนเวลาเรียนตามโครงสร-าง
หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสร-างที่จัดให-ผู-เรียนเรียน ผู-เรียนมีโอกาส
เลื อกเรี ย นตามความสนใจหรื อความต- องการตั ว ชี้ วั ด /ผลการเรี ย นรู- รายวิ ช าที่ คาดหวั ง รายวิ ช า
เพิ่มเติมตอบสนองจุดเน-นของสถานศึกษา
10.3 โรงเรีย นจัด กิจ กรรมพั ฒนาผู-เ รีย นครบถ- วนตามโครงสร-างหลั กสูต รกิ จกรรมที่จั ด
เพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู-เรียน (กิจกรรมชุมนุมชมรม) มีหลากหลาย
และผู-เรียนทุกคนมีโอกาสเลือกเรียนได-อยางเทาเทียมกัน มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรักชาติ
ศาสน? กษัตริย? รักความเป%นไทย และอยูอยางพอเพียง และจัดให-ผู-เรียนทุกคนรวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน?ตอท-องถิ่นชุมชนและสังคม
10.4 โรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสูการปฏิบัติ โดยสร-างความเข-าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การออกแบบ และการจัดการเรียนรู- การวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อให-ครูจัดการเรียน
การสอนให-บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู-และตัวชี้วัด ให-ผู-เรียนอธิบายกระบวนการคิดการลงมือทํางาน
ในสถานการณ? จ ริ งหรื อใกล- เ คี ย งความเป% น จริ ง ให- ผู- เ รี ย นได- ใ ช- ก ารวิ จั ย ในการเรี ย นรู- และการ
แก-ปHญหาจนผู-เรียนสามารถสรุปความรู-ด-วยตนเองได-จริง
10.5 มีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนที่มุงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ดําเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินที่กําหนดมีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ
ภายในทุกภาคเรียน มีการใช-ผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู-
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10.6 โรงเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกคนด-วยความเสมอภาคอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง นําข-อมูลผลการวิเคราะห?ผู-เรี ยนเป%น รายบุคคลมาวางแผนปรั บปรุง สงเสริมและพัฒนา
ผู-เรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ความถนัด ความสนใจ ความพร-อมเพื่อให-ผู-เรียนมีภูมิคุ-มกัน
สามารถเรี ย นรู- พัฒ นาตนเองได- และอยู รวมกั บ ผู- อื่น อยางมี ค วามสุ ข สามารถแก- ไขและพั ฒ นา
นักเรียนได-บรรลุเป0าหมายในระดับที่พึงพอใจ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
11.1 โรงเรียนมีห-องเรียนห-องปฏิบัติการ ห-องน้ํา โรงอาหาร หอประชุมครบ ทุกแหงสะอาด
เป%นระเบียบเรียบร-อย สวยงาม มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู-พอเพีย งกับ จํานวนผู-เ รียนและอยูในสภาพใช- การได-ดี ทุกครั้ง มี สภาพแวดล-อมสวยงาม
รมรื่น และมีแหลงเรียนรู-ภายในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู-ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู11.2 โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรม สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู-เรียน
ครอบคลุมตามสุขบัญญัติ มีการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนด โดยหลายฝVายมีสวนรวม
ได-แก ผู-ปกครอง ชุมชนในท-องถิ่น ผู-บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน มีการประเมินโครงการ
กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค?ตามโครงการ กิจกรรม มีการนําผลการประเมินไป
พัฒนา/ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
11.3 โรงเรี ย นมี แผนงาน โครงการเกี่ ย วกั บ การจั ด ห- องสมุ ดให-มีร ะบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากร สารสนเทศที่ทันสมัย มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให-บริการแกผู-เรียน
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
12.1 มีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห?มาตรฐานและตัวบงชี้
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช- โดยมาตรฐานและตัวบงชี้สะท-อนอัตลักษณ?และมาตรการ
สงเสริ มของสถานศึ กษาที่ เ ดนชั ด รวมทั้ งมี การประกาศคาเป0 า หมายแตละมาตรฐานและตั ว บงชี้
ให-กลุมผู-เกี่ยวข-องทั้งภายในและภายนอกรับทราบทั่วถึง ทุกกลุมเป0าหมาย มาตรฐานและตัวบงชี้
สวนใหญมีการกําหนดคาเป0าหมายความสําเร็จได-เหมาะสม
12.2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ
กิ จ กรรม วิ ธี ก าร งบประมาณ และผู- รั บ ผิ ด ชอบอยางชั ด เจน สอดรั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น? พั น ธกิ จ
เป0าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว- โดยมีการกําหนดกรอบเวลาของการดําเนินงานเพื่อใช-เป%นกรอบ
ทิศทางในการดํ า เนิ น งาน ผู- มีส วนเกี่ ย วข- องทุ กฝV า ยรวมกั น วิ เ คราะห? และพิ จ ารณาอยางละเอี ย ด
รอบคอบ และมีการนําแผนสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว-
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12.3 กําหนดผู-รับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศให-เป%นหมวดหมู ถูกต-อง ครอบคลุม
ทันสมัยและพร-อมใช- นําข-อมูลสารสนเทศไปใช-ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจ
ด-านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้ง
งานสนับ สนุน อื่น ๆที่เ กิด จากความรวมมือของบุคลากรทุ กฝVา ยที่ เ กี่ย วข- อง มี การให- บริ การข-อมู ล
สารสนเทศที่เป%นระบบแกผู-ต-องการใช-ทุกฝVาย
12.4 กําหนดผู-รับผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคล
ครบทุ กคนและระดับโรงเรียนอยางเป%นระบบ ดํา เนิน การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอยางน-อยป3ละ 1 ครั้ง โดยมาตรฐานสวนใหญใช-วิธีการและเครื่องมือ
ที่ ห ลากหลายและเหมาะสม ให- ผู- ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ม าจากหนวยงานต- น สั ง กั ด เข- า มามี ส วนรวมใน
กระบวนการประเมิ น ภายในของสถานศึ ก ษา เตรี ย มการและให- ค วามรวมมื อ ในการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานต-นสังกัด
12.5 นําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะห? สังเคราะห? และเลือกสรรข-อมูลสารสนเทศไปใช-ประโยชน?
ในการปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด-าน ใช-ข-อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาอยางน-อย 2 ป3ย-อนหลังเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
12.6 จัดทํารายงานประจําป3ที่เป%นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท-อน
คุณภาพผู-เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจนตามรูปแบบที่หนวยงานต-น
สังกัดกําหนด ซึ่งมีสาระสําคัญทุกสวนของรายงาน ครอบคลุมการดําเนินงานของโรงเรียนและสะท-อน
ความสําเร็จ ชื่อเสียง อัตลักษณ? และเอกลักษณ?ของสถานศึกษา โดยทุกฝVายที่เกี่ยวข-องมีสวนรวม
ในการดําเนินการ นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพรรายงานตอ
หนวยงานต-นสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวข-องอยางเหมาะสมและเปYดเผยตอสาธารณชน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสรางสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเป=นสังคมแหงการเรียนรู
13.1 โรงเรียนมีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาแหลงเรียนรู-ภายใน
สถานศึกษา โดยให-การสนับสนุน สงเสริมให-ผู-เรียนใฝVเรียนใฝVรู- แสวงหาความรู- และเรียนรู-ด-วย
ตนเองตามอั ธ ยาศั ย สามารถนํ า ความรู- ไ ปใช- ป ระโยชน? ไ ด- อ ยางเหมาะสม สนั บ สนุ น ให- ผู- เ รี ย น
บุคลากรภายในโรงเรียนและผู-มีสวนเกี่ยวข-องเกิดกระบวนการเรียนรู-จากแหลงเรียนรู-ทั้งภายในและ
ภายนอก
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มาตรฐานดานอัตลักษณ9ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปGาหมายตามวิสัยทัศน9ปรัชญาและจุดเนนที่
กําหนดขึ้น
14.1 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดขึ้น เพื่อสงเสริมผู-เรียนให-บรรลุตามวิสัยทัศน?
ปรัชญา จุดเน-น เป0าหมาย และกลยุทธ?
14.2 ผู-เรียนและชุมชนมากกวาร-อยละ 95 มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน-นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงพัฒนา และดําเนินโครงการ กิจกรรมพิเศษ
อยางเป%นระบบและมุงมั่น มีการนําข-อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลประเมิน
อื่น ที่ เ กี่ ย วข- องมากํ า หนดมาตรการนโยบาย โครงการ กิ จ กรรมพิ เ ศษ เพื่ อขั บ เคลื่ อนสถานศึ กษา
ให-เข-าสูมาตรฐานและรักษามาตรฐาน ตอบสนองนโยบาย จุดเน-นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 โรงเรียนมีการดําเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุเป0าหมายมากกวาร-อยละ 95
บุคลากรในโรงเรี ย นมี ส วนรวมและพึ งพอใจตอผลการดํ า เนิ น งาน ผลกระทบจากการดํ า เนิ น งาน
เกิดประโยชน?เป%นแบบอยางและสร-างคุณคาแกโรงเรียนและหรือชุมชน
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