๑

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผูเ้ รียนสูม่ าตรฐานการศึกษา
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑.พัฒนาการ
เรียนการสอน
ระดับปฐมวัย

๑. เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
เชิงปริมาณ
ทักษะทางภาษา
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒
กระบวนการทาง
ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษากระบวนการ
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมมี
คณิตศาสตร์ มีจนิ ตนาการ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
และความคิดสร้างสรรค์
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการ
ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้มี
เรียนการสอนระดับปฐมวัยให้ ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
๓.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ มี
๓. เพื่อให้ผเู้ รียนได้มสี ื่อวัสดุ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่มี
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่มี ประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรและมาตรฐาน
ประสิทธิภาพตรงตาม
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ ร้อยละ ๘๐มีทักษะ
หลักสูตรและมาตรฐาน
ทางภาษากระบวนการวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมมีจนิ ตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
๒.ร้อยละ ๘๐นักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ ได้รับ
การพัฒนากระบวนการเรียน การสอน ให้มี
ประสิทธิภาพ
๓.ร้อยละ๑๐๐นักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ มีสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ทีม่ รี ะสิทธิภาพ ตรง
ตามหลักสูตรและมาตรฐาน

๒.โครงการเรียน
ฟรี ๑๕ ปีอย่างมี
คุณภาพ

๑.เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส
ในการร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
๒.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้

เชิงปริมาณ
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชัน้ อนุบาล ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนครบทุกกิจกรรม
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒
ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี๔้ .๑-๔.๕
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี๕้ .๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี๖้ .๑-๖.๗
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี๗
้ .๑-๗.๕
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี๘
้ .๑-๘.๖

มาตรฐานที่ ๔

ตัวบ่งชี๔้ .๑-๔.๕
มาตรฐานที่ ๕

ตัวบ่งชี๕้ .๑-๕.๑๐

๒

โครงการ/
กิจกรรม

๓.โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๓.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี ที่มปี ระสิทธิภาพ
ตรงตามหลักสูตรและ
มาตรฐาน
๔.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
๕.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และแสดงความสามารถทาง
วิชาการ

เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ ร้อยละ ๘๐มี
ประสบการณ์ตรงมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

๑. เพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้นักเรียนชัน้ อนุบาล
๑-๒ ได้เรียนรูแ้ ละมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
๒. เพื่อฝึกให้นักเรียนชัน้
อนุบาล ๑-๒ รูจ้ ักสังเกต
รูจ้ ักคิดตัง้ คําถาม และค้นหา
คําตอบด้วยตนเอง

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ ร้อยละ ๙๐ ได้
เรียนรูก้ ระบวนการทดลองวิทยาศาสตร์
๒. นักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ ร้อยละ ๗๐ รูจ้ ัก
สังเกต รูจ้ ักคิดตัง้ คําถาม และค้นคว้า
หาคําตอบด้วยตนเอง
๓. ผูป้ กครอง ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการ
เชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละ ๘๐นักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ มีทักษะ
กระบวนการทดลองวิทยาศาสตร์
๒. ร้อยละ ๘๐นักเรียนชัน้ อนุบาล ๑-๒ รูจ้ ัก
สังเกต รูจ้ ักคิดตัง้ คําถาม และค้นคว้า
หาคําตอบด้วยตนเอง
๓. ผูป้ กครอง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงการ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้

มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี๔้ .๑-๔.๕
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี๕้ .๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี๖้ .๑-๖.๗
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี๗
้ .๑-๗.๕
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี๘
้ .๑-๘.๖
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑-๑๐.๒

๓

โครงการ/
กิจกรรม
๔. พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ ๘
กลุม่ สาระการ
เรียนรู้ ระดับ
ประถมศึกษา

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
๑. เพื่อพัฒนากระบวนการ
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๔
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี๔้ .๑-๔.๔
มาตรฐานและตัวชีว้ ัดของ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
มาตรฐานที่ ๕
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ตัวชีว้ ัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
ตัวบ่งชี๕้ .๑-๕.๔
ขัน้ พืน้ ฐาน ๒๕๕๑ ครบทัง้
พืน้ ฐาน ๒๕๕๑ ครบ ๘ สาระการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖
๘ สาระการเรียนรู้
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ตัวบ่งชี๖้ .๑-๖.๔
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน นักเรียนให้มคี วามรู้ ความสามารถ มีทักษะตามที่
มาตรฐานที่ ๗
ให้มคี วามรู้ ความสามารถ
กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตัวบ่งชี๗
้ .๑-๗.๙
มีทักษะตามที่กําหนดใน
๒๕๕๑ ครบ ๘๐ สาระการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๘
หลักสูตรแกนกลาง
๓. ร้อยละ ๘๐ ของครู นักเรียน ผูป้ กครองและ
ตัวบ่งชี๘
้ .๑-๘.๖
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดและพัฒนาการเรียนการ
มาตรฐานที่ ๑๐
๒๕๕๑ ครบทัง้ ๘ สาระ
สอน
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑-๑๐.๖
การเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
๓. เพื่อให้ครู นักเรียน
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ผูป้ กครองและชุมชนมีสว่ น
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัดของหลักสูตร
ร่วมในการจัดและพัฒนาการ แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๒๕๕๑ ครบ ๘
เรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามที่กําหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๒๕๕๑
ครบ ๘ สาระการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
๓. ครู นักเรียน ผูป้ กครองและชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการจัดและพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร
เป้าหมาย

๔

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๕. โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนเรียนฟรี
เรียนดี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ
ระดับ
ประถมศึกษา

๑. เพื่อให้การดําเนินงาน
เรียนฟรี ๑๕ ปี เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส
ยุตธิ รรมและทั่วถึง
๒. เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพตาม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
๓. เพื่อให้ครู นักเรียน
ผูป้ กครองและชุมชนมีสว่ น
ร่วมในการจัดและพัฒนาการ
เรียนการสอน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับหนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ มีอุปกรณ์การเรียนตามความจําเป็นและ
เหมาะสม มีเครื่องแบบนักเรียนชุดใหม่
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รบั การพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ใน ๔ กิจกรรมที่กําหนดไว้
๓. กรรมการภาคี ๔ ฝ่ายมีสว่ นร่วมในการ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการ
ตามนโยบาย เรียนฟรี ๑๕
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนได้รับหนังสือเรียนที่มคี ุณภาพ
มีอุปกรณ์การเรียนตามความจําเป็น มีเครื่องแบบ
นักเรียนชุดใหม่
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใน
๔ กิจกรรมที่กําหนดไว้
๓. กรรมการภาคี ๔ ฝ่ายมีสว่ นร่วมในการ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการ
ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
๔. นักเรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทาง
การศึกษา มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี นึ้

๖.วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้

๑. เพื่อให้ครูมเี ครื่องมือ
วัดผล ประเมินผลครบถ้วน
ตามที่หลักสูตรกําหนด
๒. เพือ่ ให้ครูสามารถวัดผลได้
ทุกเกณฑ์และจัดทําเอกสาร
ประเมินผลตามระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการประเมินได้
๓. เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละ
ตัวชีว้ ัด

เชิงปริมาณ
๑. ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ มีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลครบถ้วนตามที่หลักสูตรกําหนด
๒. ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ สามารถวัดผลได้ทุกเกณฑ์
และจัดทําเอกสารประเมินผลตามระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวกับ การประเมินได้
๓. ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ัด
เชิงคุณภาพ
๑. ครูมเี ครื่องมือวัดผลที่มคี ุณภาพ ตรงตาม
หลักสูตรเที่ยงตรงและถูกต้อง

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี๒้ .๑
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี๕้ .๑-๕.๔
มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี๖้ .๑-๖.๔
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี๗
้ .๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี๘
้ .๑-๘.๖
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑-๑๐.๖

มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ ๗.๕

๕

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๒. ครูสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
เกณฑ์และจัดทําเอกสารประเมินผลตามระเบียบ
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
๓. ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ัดได้ อย่างมี
คุณภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้

๗. ส่งเสริม นิสัย
รักการอ่าน

๑. เพื่อให้นักเรียนมีนสิ ัยรัก
การอ่านหนังสือ
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถและวิธหี า
ความรูด้ ว้ ยตนเอง
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่านและสรุปองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง

เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนร่วม กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๒. ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
และสรุปเป็นองค์ความรู้ได้
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
๒. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ สื่อความหมายได้
๓. นักเรียนสามารถสืบค้นและสรุปองค์ความรู้ได้

มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ ๓.๑-๓.๔

๘.โครงการวิจัย
ในชัน้ เรียน

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถโดยยึดหลัก
เก่ง ดี มีสุข และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง โดยยึดเด็กเป็น
สําคัญ เป็นการแก้ปัญหาเด็ก
ในชัน้ เรียนให้ประสบ
ความสําเร็จตามมุง่ หวัง

เชิงปริมาณ
มฐ.๗ บช. ๗.๒, ๗.๗
๑. นักเรียนปฐมวัยถึงชัน้ ป.๖ ที่มปี ัญหาได้รับการ
แก้ไข จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อ
แก้ปัญหา
เชิงคุณภาพ
๑. ครูสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
ของนักเรียนในชัน้ เรียนได้
๒. นักเรียนทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ต่างๆที่เป็นปัญหาได้เป็นอย่างดี
๓. นักเรียนสามารถอยูแ่ บบ เก่ง ดี มีสุข

๖

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.๓ บช. ๓.๑-๓.๔
มฐ.๔ บช. ๔.๑-๔.๔
มฐ.๕ บช. ๕.๑-๕.๔
มฐ.๗ บช. ๗.๔
มฐ.๑๓ บช. ๑๓.๑๑๓.๒

๙.โครงการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้
และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๒.เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และสืบทอดภูมปิ ัญญาไทย
๓.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละ
เรียนรูร้ ว่ มกัน
๔.เพื่อให้ได้รับประสบการณ์
ตรงเกิดองค์ความรู้ สามารถ
นําไปใช้ได้

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ได้รับการเรียนรูจ้ ากแหล่ง
เรียนรูแ้ ละภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
และอนุรักษ์สบื ทอดวัฒนธรรมประเพณีได้
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
สรุปเป็นองค์ความรู้ได้
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รว่ มกิจกรรมทุก
กิจกรรม
๓.นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

๑๐. โครงการ
แนะแนว
การศึกษา

๑.เพื่อให้คําปรึกษาแก้ไข
ปัญหาในด้านการเรียน
เศรษฐกิจ สังคมนักเรียน
๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียน
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
๑.ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับการแนะแนวในการ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนได้รับคําแนะนําและคําปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ

มฐ.๗ บช. ๗.๒,
๗.๖-๗.๘

๑๑.นิเทศภายใน
สถานศึกษา

๑. เพื่อเป็นการช่วยเหลือครู
ในการเตรียม การสอน การ
จัดทําสื่อการสอนและทําให้
ครูเป็นคนทันเหตุการณ์
๒. เพื่อเป็นการบริการแก่ครู
ที่มคี วามสามารถแตกต่างกัน
๓. เพื่อเป็นการติดตามการ
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่ของครู
อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ

เชิงปริมาณ
๑. ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศการ
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ
๒. ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ สามารถแก้ปัญหา และ
พัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพได้
๓. ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่
เชิงคุณภาพ
๑. ครูสามารถค้นหาและรูว้ ธิ กี ารทํางานด้วย
ตนเอง
๒. ครูสามารถพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มฐ.๑๐
บช.๑๐.๑-๑๐.๖

๗

โครงการ/
กิจกรรม
๑๒. โครงการ
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑. เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. เพื่อเพื่อส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมกับทุกภาคส่วน
๓. เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายของ
มาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด
ขึน้

๑๓. โครงการ
๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ปรับปรุงและ
หลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตร ๒. เพือ่ ปรับโครงสร้าง
โรงเรียนวัดสี่แยก หลักสูตรให้ยดื หยุน่ ทัง้ ด้าน
ราษฎร์บํารุง
สาระการเรียนรู้ เวลาและ
พุทธศักราช
การจัดการเรียนรู้
๒๕๕๓
๓. เพื่อใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ
กระบวนการประกันคุณภาพ
๒. ร้อยละ ๘๐ ครูสามารถปฏิบัตหิ น้าที่บรรลุ
ตามเป้าหมายได้
- เชิงคุณภาพ
๑. ครูมคี วามรูค้ วามสามารถในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสว่ นร่วมในการประกัน
คุณภาพ
- เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาขีพ
- เชิงคุณภาพ
๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาขีพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑-๑๒.๖

มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ ๗.๕
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑, ๑๐.๓

