ค่ าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรี ยนผ่องสุวรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙
*****************
มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิ สัยในการดูแลสุขภาพและ
ปรัชญาของโรงเรี ยน
ออกกาลังกาย สม่าเสมอ
คือ วิชาการเป็ นเลิศ
ประเสริ ฐคุณธรรม
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นาความเป็ นไทย
พลานามัยสมบูรณ์
๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ
และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น

มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
ระดับขั้นพื้นฐาน

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙

ร้ อยละ ๘๘
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลัง ร้อยละ ๙๐
กาย สม่าเสมอ
มีคุณภาพระดับดีมาก
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทาง
ร้อยละ ๙๐
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีคุณภาพระดับดีมาก
๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและ
ร้อยละ ๙๐
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง มีคุณภาพระดับดีมาก
โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่ วมกิจกรรม
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ / กีฬา /
ดนตรี /นาฏศิลป์ / กีฬา /นันทนาการตาม
นันทนาการตามจินตนาการ
จินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ ึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
วันพระประจา
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
หลักสู ตร
โรงเรี ยน คือ วันพุธ
-ทาบุญตักบาตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวที
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
-สวดมนต์ นัง่ สมาธิ พระคุณ
ต่อผูม้ ีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ -ทานอาหาร
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มังสวิรัติ
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนักรู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และ
๒.๔ ตระหนักรู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนา
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
๒.๕ไหว้แบบผ่องสุ วรรณ **
๒.๖ปฏิบตั ิตนตามวิถีพุทธ **
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ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้ อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๑

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาของ
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้น
ระดับขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ใช้วิธีการจัดการเรี ยน ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
การสอนแบบมอน
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆ
แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆรอบตัว
เทสซอริ
รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน เริ่ มระดับประถม
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ศึกษาในปี การศึกษา คาถามเพื่อค้นความหาความรู ้เพิ่มเติม
และตั้งคาถามเพื่อค้นความหาความรู ้
๒๕๕๕
เพิ่มเติม
๓.๓ เรี ยนรู ้รวมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ชั้นประถม ๑ โดย
๓.๓ เรี ยนรู ้รวมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน เลื่อนไหลปี ละชั้น
คิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และ
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอ
นาเสนอผลงาน
ผลงาน
๓.๕ พูดภาษาไทยถูกอักขรวิธี **
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสม
เหตุผล
๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง
มีโครงการศึกษาผล ๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และ
และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน การใช้แบบฝึ กความ สื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของ
ตามความคิดของตนเอง
สามารถในด้านการ
ตนเอง
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ ๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อ
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
เขียน ของนักเรี ยน
ภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
วิธีการของตนเอง
ชั้นป.๓ และป.๖
๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์
๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

๔.๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
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ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ร้ อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้ อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๓
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๗๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๗๒
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๐
มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๒

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่ม เกณฑ์ผา่ นตั้งแต่
สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
ระดับ ๓

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไป
ตามเกณฑ์

เกณฑ์ผา่ นระดับดี

มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
ระดับขั้นพื้นฐาน
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็ นไปตามเกณฑ์

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพ
สุ จริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการ กิจกรรม ”จากการ
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
จนสาเร็ จ
เรี ยนรู ้ สู่ การกุศล”
ที่เป็ นเวทีให้ผเู ้ รี ยนได้ ๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่
วางแผน ทางาน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ร่ วมกัน แสดงผลงาน
ตนเอง
ที่มีคุณภาพ
๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและ
หาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหา
ความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
มีระดับคุณภาพ
ตั้งแต่ ๓ ร้อยละ ๗๐
ยกเว้นกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๗๐
มีคุณภาพระดับดี
คะแนนเฉลี่ยสู งกว่า
ระดับประเทศร้อยละ ๕
ทุกกลุ่มสาระ
ร้ อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๓

มาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาของ
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
ระดับขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ โรงเรี ยนดาเนินการเพื่อ ๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
ส่ งเสริ มครู ดังนี้
ทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
๑.โครงการยกระดับ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
-การออกแบบการ
รายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้รายวิชา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๗.๓ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ ๒.โครงการพัฒนาครู ๗.๓ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่
และบุคลากรทางการ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ศึกษา
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
พัฒนาการทางสติปัญญา
-พัฒนาการจัดการ
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและ เรี ยนรู ้แบบ Montessori ผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
-พัฒนาคุณธรรม
การจัดการเรี ยนรู ้
จริ ยธรรมครู และ
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน บุคลากร
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการ
เรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน
๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ

-ครู ทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ปี ละ ๑ เรื่ อง
-ข้อกาหนดของ
โรงเรี ยนครู ตอ้ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อผูเ้ รี ยน
และองค์กร

หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ร้ อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนา
การจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิด
ชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

ร้อยละ ๗๕
มีคุณภาพระดับดี

๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

ร้อยละ ๙๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

ค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

หน้า ๔

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาของ
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
ระดับขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า
ธรรมเนียมปฏิบตั ิการ ๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนา
ทางานของโรงเรี ยน คือ ความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน
-ทางานเป็ นทีม
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบ -ยึดหลักระบบอาวุโส ๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมี
-ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ ส่ วนรวมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ
มีส่วนรวมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้ง ผูเ้ รี ยนทุกด้าน
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
ด้านวิชาการและการจัดการ
จัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษา
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
ให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
แผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนา
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
กระจายอานาจ
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจ
พึงพอใจผลการบริ หารการจัด
ผลการบริ หารการจัดการศึกษา
การศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษา
๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทาง
ทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
วิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็ม
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และ โรงเรี ยนปฏิบตั ิตาม
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
มาตรา ๓๑ แห่งพ.ร.บ. หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม
๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
(ฉบับที่๒) ๒๕๕๔
ดาเนิ นงานของสถานศึกษาให้
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วน ข้อจากัดข้อ ๙.๓
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
ร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
-ขาดองค์ความรู ้ดา้ น
การพัฒนาสถานศึกษา
การศึกษา
-ไม่มีเวลาให้กบั
โรงเรี ยน

ค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

ระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๕

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาของ
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
ระดับขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสม โรงเรี ยนดาเนินการ
๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
อย่างสม่าเสมอในด้าน สอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย -พัฒนาหลักสู ตรและ
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
เอกสารประกอบ
ให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถ
หลักสู ตร
ความสามารถและความสนใจ
และความสนใจ
-พัฒนาการจัดกิจกรรม ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่
ส่ งเสริ มและตอบสนองความต้องการ การเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถความ
และกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถความถนัด และความ
ถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน
สนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุ นให้ครู จดั กระบวนการ -ชุมนุม
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่
เรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้ได้
จนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิ เทศภายใน กากับ ติดตาม
- นิเทศภายใน
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการ
และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
เรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
สม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่ -มีการดูแลนักเรี ยน
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึง
อย่างใกล้ชิด
ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
ผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคาร -พัฒนาอาคารสถานที่ ๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยน
เรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง และแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ น มัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
อานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ น
สภาพใช้การได้ดี
สะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ ม
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้
รื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
สาหรับผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ ม -มีโครงการส่ งเสริ ม
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
สุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ สุ ขภาพและสุ ขาภิบาล อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน
ในโรงเรี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและ มีหอ้ งสมุดที่ให้
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน บริ การและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบ สารสนเทศบริ การ
ด้วยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนรวม
มีส่วนรวม
ผูเ้ รี ยน
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ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

ระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๖

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาของ
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
ระดับขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ สอดคล้องกับปรัชญา
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตาม
จัดทาแผนพัฒนาฯที่
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สอดคล้องกับมาตรฐาน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
การศึกษาสถานศึกษา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ มีระบบข้อมูล
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
ใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
สารสนเทศ
สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน มีคณะกรรมการติดตาม ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
ภายใน
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ น
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพภายใน
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ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๗

มาตรฐานการศึกษาด้านสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาของ
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
ระดับขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
มีโครงการปรับปรุ งและ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้
และแหล่งเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ท้งั ภายใน
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่
สถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
มีโครงการจัดการศึกษา ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา แบบมีส่วนร่ วม
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ ม วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษา ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
ให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
ที่มีคุณภาพและ
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
มาตรฐานสู่สากลบน
และจุดเน้นของสถานศึกษา
สถานศึกษา
พื้นฐานความเป็ นไทย”

๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ “มารยาทงาม
ยามน้อมไหว้ สื บสาน
ศาสนา รักษ์ภาษา”
มีโครงการที่ส่งเสริ มให้ ๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย บรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา
จุดเน้น
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ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

ระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๘

มาตรฐานการศึกษาด้านมาตรการส่ งเสริม
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาของ
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
ระดับขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริม
สถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ -โครงการตามนโยบาย
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
รัฐบาล”การสนับสนุน
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัด
ปฏิรูปการศึกษา
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน”
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
-การใช้ภาษาอังกฤษใน
การจัดประสบการณ์หรื อ
การจัดการเรี ยนรู ้
- การจัดการเรี ยนรู ้
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่
พลเมือง
- การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ “ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู ้”
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
เป้ าหมาย
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ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๙

