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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

โรงเรียนฟ้ าแดดสู งยางวิทยาคาร
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสิ นธุ์
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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ส่ วนที่ 1
มาตรฐานโรงเรียนฟ้าแดดสู งยางวิทยาคาร
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คาอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่แสดงออกถึงความรู ้
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพฒั นาการในด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
ดาเนินการบริ หารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม
โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจด้านคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน
และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู ้เต็มตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู ้
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปี ระสิ ทธิผล หมายถึง การวางระบบการ
จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการ
มีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ร่ วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความมัน่ ใจต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพของมาตรฐาน มี 4 ระดับ
1. ระดับ 4 ดีเยีย่ ม
2. ระดับ 3 ดี
3. ระดับ 2 พอใช้
4. ระดับ 1 ปรับปรุ ง
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับ 4 ดีเยีย่ ม
1.1 ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีเยีย่ ม
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดีเยีย่ ม
3. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีเยีย่ ม
4. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
6. ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู ้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง
7. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการสูงขึ้น หรื อคุณภาพเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย
8. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรื อมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม
3. ผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวติ ประจาวัน
4. ผูเ้ รี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ผูเ้ รี ยนมีวธิ ีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6. ผูเ้ รี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยูเ่ สมอ
7. ผูเ้ รี ยนรู ้และมีวธิ ีการป้ องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8. ผูเ้ รี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยูร่ ่ วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชน และสังคม
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ระดับ 3 ดี
1.1 ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม
ตามระดับชั้นในระดับดี
3. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
4. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
5. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย
6. ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู ้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร มีแนวโน้มสูงขึ้น
7. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการสูงขึ้น หรื อคุณภาพเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย
8. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรื อมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม
3. ผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวติ ประจาวัน
4. ผูเ้ รี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ผูเ้ รี ยนมีวธิ ีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6. ผูเ้ รี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยูเ่ สมอ
7. ผูเ้ รี ยนรู ้และมีวธิ ีการป้ องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8. ผูเ้ รี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยูร่ ่ วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชน และสังคม
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ระดับ 2 พอใช้
1.1 ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับผ่าน
3. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน
4. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับผ่าน
5. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
6. ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู ้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี
7. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รี ยนไม่มีพฒั นาการแต่มีความพยายามใน
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น
8. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรื อมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏไม่ชดั เจน
2. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็ นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
4. ผูเ้ รี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ผูเ้ รี ยนมีวธิ ีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6. ผูเ้ รี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยูเ่ สมอ
7. ผูเ้ รี ยนรู ้และมีวธิ ีการป้ องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8. ผูเ้ รี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยูร่ ่ วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชน และสังคม
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ระดับ 1 ปรับปรุง
1.1 ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนไม่เหมาะสมตามระดับชั้นทาให้เป็ นปั ญหา
ต่อการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมตาม
ระดับชั้นทาให้เป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนรู ้
3. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณไม่เหมาะสมตามระดับชั้น ทาให้เป็ นปั ญหา
ต่อการเรี ยนรู ้
4. ผูเ้ รี ยนไม่สามารถตอบคาถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
5. ผูเ้ รี ยนไม่สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
6. ผูเ้ รี ยนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู ้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตรในแต่ละปี
7. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รี ยนไม่มีพฒั นาการและไม่มีความพยายามในการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น
8. ผูเ้ รี ยนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรื อขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดไม่ปรากฏชัดเจน
2. ผูเ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ผูเ้ รี ยนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็ นไทย
4. ผูเ้ รี ยนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ผูเ้ รี ยนไม่มีวธิ ีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6. ผูเ้ รี ยนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้
7. ผูเ้ รี ยนไม่รู้และไม่มีวธิ ีการป้ องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8. ผูเ้ รี ยนวางเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับ 4 ดีเยีย่ ม
1. สถานศึกษามีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา ที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทุกคน และดาเนินการอย่างเป็ น
รู ปธรรม
2.2 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
2.3 บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไป
ประยุกต์ใช้ได้และดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้
ทัว่ ถึงทุกกลุ่มเป้ าหมาย
3 . ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและมีเครื อข่ายความร่ วมมือในการร่ วมรับผิดรับชอบ ต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วม

ระดับ 3 ดี
1. สถานศึกษามีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
2.2 พัฒนาครู และบุคลากรที่ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
3. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและมีเครื อข่ายความร่ วมมือในการร่ วมรับผิดรับชอบ ต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน
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ระดับ 2 พอใช้
1. สถานศึกษามีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แต่ขาด ความ
ชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผูเ้ รี ยน และมีการดาเนินการ
2.2 พัฒนาครู และบุคลากรที่ให้มีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานตาแหน่ง
2.3 บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง หรื อครบถ้วน หรื อทันสมัย
หรื อนาไปประยุกต์ใช้ได้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีด่ ี
3. ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมและมีเครื อข่ายความร่ วมมือในการร่ วมรับผิดรับชอบต่อผล การ
จัดการศึกษาอยูใ่ นระดับน้อย
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็ นไป
ตามขั้นตอนที่กาหนด

ระดับ 1 ปรับปรุง
1. สถานศึกษามีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติแต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความ
ชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา
ไม่เหมาะสมและขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย หรื อไม่ครบทุกคน และดาเนิน
การอย่างไม่เป็ นรู ปธรรม
2.2 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถตามหน้าที่ที่ไม่ครบทุกคน
2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทนั สมัยและไม่มี
การนาไปประยุกต์ใช้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอยูใ่ นระดับน้อยมาก
4. ไม่มีการกากับติดตามและประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ระดับ 4 ดีเยีย่ ม
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
1.1 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่ สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็ นรายบุคคลอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้ง ระบบ
1.2 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีการและ
แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สรุ ปองค์ความรู ้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้
เป็ นอย่างดี
1.3 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น
คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และแสวงหาความรู ้จากสื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง อย่างเป็ น
รู ปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรี ยน และอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
1.6 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด
การเรี ยนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่าง
เป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง
3. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผูเ้ รี ยนจากสภาพจริ ง
3.2 มีข้นั ตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็ นระบบ
3.3 ใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมาย และ การจัด
การเรี ยนการสอน
3.4 นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนนาไปใช้พฒั นาตนเอง
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ระดับ 3 ดี
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
1.1 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็ นรายบุคคล
1.2 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยการคิดได้ปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีการและแหล่งเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย สรุ ปองค์ความรู ้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
1.3 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะแสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และแสวงหาความรู ้จากสื่อเทคโนโลยีดว้ ย
ตนเอง
1.4 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรี ยน และอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
1.6 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการวิจยั
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรี ยนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผูเ้ รี ยนจากสภาพจริ ง
3.2 มีข้นั ตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็ นระบบ
3.3 ใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมาย และ การ
จัดการเรี ยนการสอน
3.4 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน
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ระดับ 2 พอใช้
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
1.1 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
1.2 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยการคิดได้ปฏิบตั ิจริ ง คู่มือการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
13 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะแสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และแสวงหาความรู ้จากสื่อเทคโนโลยีดว้ ย
ตนเอง
1.4 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรี ยน
1.6 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการวิจยั
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ชุมชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น หรื อร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
3.1 ประเมินผูเ้ รี ยนจากสภาพจริ ง
3.2 มีข้นั ตอนตรวจสอบและประเมิน
3.3 ใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมาย และ
การจัดการเรี ยนการสอน
3.4 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน
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ระดับ 1 ปรับปรุง
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
1.1 ผูเ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็ นรายบุคคล
1.2 ไม่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยการคิดได้ปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีการและแหล่ง
เรี ยนรู ้สรุ ปองค์ความรู ้
1.3 ไม่จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดง ความ
คิดเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น และรักการอ่าน
1.4 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผูเ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรี ยน
1.6 ผูเ้ รี ยนไม่มีการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการวิจยั
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 ไม่จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อร่ วมจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
3. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนไม่เป็ นระบบ และไม่มี
ประสิทธิภาพ
3.1 ไม่ประเมินผูเ้ รี ยนจากสภาพจริ ง
3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็ นระบบ
3.3 นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
3.4 ไม่ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิ ทธิผล
ระดับ 4 ดีเยีย่ ม
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม มีข้นั ตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
2. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ ภายใน
ของสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
๓. พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง คู่มือการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

ระดับ 3 ดี
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม มีข้นั ตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
2. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ ภายใน
ของสถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
มี ความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษา

ระดับ 2 พอใช้
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. ผูเ้ กี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษา

ระดับ 1 ปรับปรุง
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่ส่งผล
ต่อ คุณภาพผูเ้ รี ยน ไม่เป็ นรู ปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
2. ผูเ้ กี่ยวข้องไม่ให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่มีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษา
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ตอนที่ 2
มาตรฐานโรงเรียนฟ้าแดดสู งยางวิทยาคาร
จาแนกตามแหล่ งข้ อมูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
1.1 ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน
เขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรี ยน
ตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึ กงาน หรื อการทางาน

แหล่งข้อมูล
1. โครงงาน
2. การจัดนิทรรศการวิชาการ
3. การจัดป้ ายนิเทศ
4. ผลงานนักเรี ยน
5. รางวัลต่าง ๆ
6. เกียรติบตั ร
7. รู ปภาพกิจกรรม
8. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
9. รายงานสรุ ปกิจกรรม
10. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
11. กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด
12. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ม.3 และ ม.6
13. ผลการสอบ ONET ม.3และม.6
14. คาสัง่ คณะกรรมการนักเรี ยน
15. กิจกรรมเสียงตามสาย
16. การแข่งขันกีฬาภายใน
17. วงโปงลาง
18. กิจกรรมวันสุนทรภู่
19. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

งาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาการเรี ยน
การสอนทุกกลุ่มสาระ
3. โครงการพัฒนาวงโปงลาง
4.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
กีฬากลุ่ม กีฬาเขตพื้นที่
การศึกษา
3. โครงการส่งเสริ มอาชีพอิสระ
(สอร.)
4. โครงการส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
5. ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยน
6.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
7. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
8.โครงการทัศนศึกษา
9. โครงการลดภาวะโลกร้อน
อย่างพอเพียง
10.โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
งานแนะแนว
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ตัวบ่ งชี้

แหล่งข้อมูล

1. สมุดบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง
2. บันทึกพฤติกรรมนักเรี ยน
3. แบบบันทึกคุณภาพผูเ้ รี ยน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
4. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
ตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
5. รู ปภาพกิจกรรมต่างๆ
ไม่ขดั กับกฎหมายและ
6. สมุดบัญชีเงินฝากนักเรี ยน
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
7. หลักฐานการขอบริ จาคเงินจากนักเรี ยน
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และ 8. สรุ ปรายงานกิจกรรมชุมชน
ความเป็ นไทย
9. สมุดบันทึกความดี
10. รายงานการบริ จาคโลหิต
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกัน
11. แบบบันทึกของหายได้คืน
บนความแตกต่างและ
12. เกียรติบตั ร
หลากหลาย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

4) สุขภาวะทางร่ างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม

.

งาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัยผูเ้ รี ยน
2. โครงการอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม
3. โครงการวันทาความสะอาด
ใหญ่ (Big Cleaning Day)
4. โครงการธนาคารโรงเรี ยน
5. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. โครงการส่งเสริ ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
7. โครงการส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
8. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน
9. โครงการตักบาตรวันสาคัญ
10. โครงการลดภาวะโลกร้อน
อย่างพอเพียง
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวบ่ งชี้
1. การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน

แหล่งข้อมูล
1. แผนกลยุทธ์
2. บันทึกการประชุมประจาเดือน
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. เกียรติบตั รและภาพกิจกรรม
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
6. แบบสรุ ปงานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
7. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
เครื อข่ายและกรรมการสหวิทยาเขต
8. คาสัง่ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

งาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
งานแผนงาน
3. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
ระบบงานพัสดุและสินทรัพย์
4. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. โครงการพัฒนางานการเงิน
6. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
งานห้องสมุด
7. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
งานโสตทัศนูปกรณ์
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ตัวบ่ งชี้

แหล่งข้อมูล
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 1. คาสัง่ เข้ารับการอบรมของครู
2. หลักสูตรสถานศึกษา
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. งานศิลปวัฒนธรรม
2.1 การวางแผนและดาเนินงาน
4. ทะเบียนสื่อของบุคลากรใน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
สถานศึกษา
ผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้ าหมาย 5. เอกสารสารสนเทศโรงเรี ยน
และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม 6. รู ปภาพบริ เวณโรงเรี ยน
2.2 การวางแผนและดาเนินงาน
สภาพแวดล้อม อาคารเรี ยน และ
พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7. เอกสารรายงานสรุ ปโครงการ
2.3 การวางแผนการบริ หารและ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็ นระบบ
2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างมีคุณภาพ

งาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
งานสารสนเทศ
2. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
ห้องแห่ งการเรี ยนรู ้
3. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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ตัวบ่ งชี้

แหล่งข้อมูล

1. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดชอบต่ อ สถานศึกษา
2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
ผลการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
สถานศึกษา
และได้ มาตรฐาน
3. คาสัง่ แต่งตั้งชมรมผูป้ กครองและครู
4. บันทึกการใช้บริ การหอประชุม
5. บันทึกการใช้อาคารสถานที่
6. บันทึกการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
7. ภาพกิจกรรมการประชุม
8. ภาพกิจกรรมผ้าป่ าโรงเรี ยน
9. คาสัง่ แต่งตั้งชมรมผูป้ กครองและครู
10. บันทึกการใช้บริ การหอประชุม
11. บันทึกการใช้อาคารสถานที่
12. บันทึกการประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยน
13. ภาพกิจกรรมการประชุม
14. ภาพกิจกรรมผ้าป่ าโรงเรี ยน

งาน / โครงการ / กิจกรรม

3.การมีส่วนร่ วมของผู้เกี่ยวข้ อง

2. โครงการระดมทุนจากชุมชน
หน่วยงาน และองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
4. โครงการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5. งานโรงเรี ยนกับชุมชน
6. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์

4. การกากับ ติดตาม ประเมินผล

1. คาสัง่ คณะกรรมการติดตาม
1. โครงการทัศนศึกษา 8 กลุ่ม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สาระ
2. คาสัง่ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน 2. โครงการเข้าค่ายวิชาการ 8
3. รู ปภาพ
กลุ่มสาระ
4. แบบสรุ ปโครงการ
3. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
5. ภาพการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ห้องเรี ยนธรรมชาติ
6. คาสัง่ ปฏิบต
ั ิงาน
4. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
7. ภาพจัดรายการเสียงตามสาย
5. โครงการวิทยากรท้องถิ่น
8. ภาพบรรยากาศการใช้หอ้ งสมุด
6. โครงการพัฒนางานห้องสมุด
9. ภาพบรรยากาศการใช้หอ้ ง
7. โครงการพัฒนางาน
คอมพิวเตอร์
โสตทัศนูปกรณ์
10. ภาพบรรยากาศการใช้หอ้ ง

การบริหารและการจัดการศึกษา

โสตทัศนูปกรณ์
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่ งชี้

แหล่งข้อมูล

งาน / โครงการ / กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริ ม และ
1. การมีกระบวนการเรียนการ 1. บรรยากาศห้องแห่งการเรี ยนรู ้
สอนทีส่ ร้ างโอกาสให้ ผู้เรียน 2. แบบวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนรายบุคคล (SDQ) พัฒนาการเรี ยนการสอน
3. บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม
ทุกกลุ่มสาระ
ทุกคนมีส่วนร่ วม
หน้าเสาธง / เวรประจาวัน
2. โครงการส่งเสริ มและ
4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
พัฒนางานงานวิชาการ
5. บัญชีแหล่งเรี ยนรู ้
3. โครงการทบทวน
6. สังเกตจากสภาพจริ ง
หลักสูตรสถานศึกษา
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

2. การจัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้ องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ ความเข้ าใจของผู้เรียน
อย่ างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ

8. คาสัง่ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
9. หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตร
โรงเรี ยน
10. คาสัง่ ปฏิบตั ิหน้าที่สอน
11. ห้องโสตทัศนูปกรณ์
12. ห้องคอมพิวเตอร์
13. หลักฐานการสอนแทน
14. คาสัง่ สอนซ่อมเสริ ม
1. เอกสารสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
3. วิทยากรท้องถิ่น
1. รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู
2. หลักฐานการสรุ ปงานของครู
3. วิจยั ในชั้นเรี ยน
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิ ทธิผล
ตัวบ่ งชี้
การใช้ ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ ดียิ่งขึน้

แหล่งข้อมูล
1. คาสัง่ มอบหมายงานประจาปี
2. แผนภูมิการจัดองค์กร
3. คาสัง่ แต่งตั้งกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4. สรุ ปรายงานผลการจัดทาหลักสูตร
5. เอกสารการเงิน - บัญชี - พัสดุ
6. แผนกลยุทธ์
7. แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
8. สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผน
9. เอกสารสารสนเทศประจาปี
10. โปรแกรมระบบงานสารสนเทศ
11. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
12. บันทึกการประชุม
13. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
14. คาสัง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน การเงิน - พัสดุ
15. รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปี (SAR)

งาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. โครงการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา
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แนวการจัดสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. มิติดา้ นเศรษฐกิจ
- โครงการออมทรัพย์

- ครู สมบูรณ์ ทิ้งแสน

ผูร้ ับผิดชอบ

- กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน

- ครู สวาง นาเทวา

ผูร้ ับผิดชอบ

- โครงการตักบาตรวันสาคัญ

- ครู วรวิทย์ อะสุรินทร์

ผูร้ ับผิดชอบ

- โครงการฟื้ นฟูศีลธรรมโลก

- ครู อุดมพร เหลืองยวง

ผูร้ ับผิดชอบ

- โครงการลดภาวะโลกร้อนอย่างพอเพียง - ครู บวั ลอง อุ่นประเดิม

ผูร้ ับผิดชอบ

- โครงการปุ๋ ยชีวภาพ

- ครู สุรปรี ชา บุญแสนยศ

ผูร้ ับผิดชอบ

- โครงการพัฒนาวงดนตรี พ้นื เมือง

- ครู รุ่งฤดี โนนเวียงแก

ผูร้ ับผิดชอบ

- โครงการยุวมัคคุเทศก์

- ครู ถนอมเกียรติ ศรี ชยั เชิด ผูร้ ับผิดชอบ

- โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม

- ครู สมหมาย วิเศษชู

2. มิติดา้ นศาสนา

3. มิติดา้ นสิ่งแวดล้อม

4. มิติดา้ นสังคมวัฒนธรรม

ผูร้ ับผิดชอบ
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ตอนที่ 3
การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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การกาหนดค่ าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนฟ้าแดดสู งยางวิทยาคาร อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐาน / ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน หรื อการทางาน

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ นึ ไป

1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็ นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่ างกาย และลักษณะจิตสังคม

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขนึ้ ไป
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่ งชี้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
1. การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

ระดับดี

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริ หารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็ นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ

ระดับดี

3.การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ระดับดี

4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา

ระดับดี

ระดับดี
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่ งชี้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

ระดับดี

1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วน

ระดับดี

ร่ วม
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น

ระดับดี

3. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ น

ระดับดี

ระบบและมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่ งชี้
ระดับดี
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
1. นางสาวทศพร ทักษิมา
2. นายรัศมี พัฒนสระคู
3. นางอุดมพร เหลืองยวง
4. นายไพบูลย์ นาเทวา
5. นายสุรปรี ชา บุญแสนยศ
6. นายวรวิทย์ อะสุรินทร์
7. นางสมหมาย วิเศษชู

ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
ครู ชานาญการพิเศษปฏิบตั ิหน้าที่ผชู ้ ่วยผูอ้ านวยการ
กลุ่มงานบริ หารวิชาการ
ครู ชานาญการพิเศษปฏิบตั ิหน้าที่ผชู ้ ่วยผูอ้ านวยการ
กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
ครู ชานาญการพิเศษปฏิบตั ิหน้าที่ผชู ้ ่วยผูอ้ านวยการ
กลุ่มงานบริ หารบุคคล
ครู ชานาญการพิเศษปฏิบตั ิหน้าที่ผชู ้ ่วยผูอ้ านวยการ
กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
ครู ชานาญการพิเศษปฏิบตั ิหน้าที่ผชู ้ ่วยผูอ้ านวยการ
กลุ่มงานกิจการนักเรี ยน

ฝ่ ายจัดทา - จัดหาข้ อมูล
1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. หัวหน้ากลุ่มงาน / โครงการ / กิจกรรม
3. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ ายจัดพิมพ์ - จัดทารู ปเล่ ม
1. นางสุปราณี พันธุเ์ ทศ
2. นางพัชริ นทร์ ศรี แสนดี

ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
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