มาตรฐานการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4

พุทธศักราช 2555

(เอกสารสงวนลิขสิทธิ์)

งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
พิมพ์ครั้งที่
พิมพ์ครั้งที่
พิมพ์ครั้งที่
พิมพ์ครั้งที่

1
2
3
4

จ�ำนวน 2,000
จ�ำนวน 3,000
จ�ำนวน 4,000
จ�ำนวน 5,000

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2555

พิมพ์ที่ PIM PIM Printing
		 25/66 Changwattana, Pakkred, Bangtalad, Nontaburi 11120.
		 THAILAND Tel. 02 115 2122 Fax: 02 618 5539

สารบัญ

ค�ำน�ำ														
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 						
			 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 		
ส่วนที่ 1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
			 1.1.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน			
			 1.1.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา			
			 1.1.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
			 1.1.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
			 1.1.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม			
ส่วนที่ 1.2 ประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
			 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย						
			 1.2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน			
			 1.2.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา			
			 1.2.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
			 1.2.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
			 1.2.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม			

23
24
36
64
68
70

ส่วนที่ 2
			
ส่วนที่ 2.1
			
			
			
			
			

73
74
75
77
81
82
82

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 		
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน			
2.1.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา			
2.1.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2.1.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2.1.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม			

7
15
16
17
18
21
21
22

ส่วนที่ 2.2
			
			
			
			
			
			

ประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
2.2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน			
2.2.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา			
2.2.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2.2.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2.2.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม			

83
84
109
143
147
149

ส่วนที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
			 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 		
153
ส่วนที่ 3.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
156
				 - มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส�ำเร็จการศึกษา		
					 อาชีวศึกษา								
157
				 - มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการ
					 เรียนการสอนอาชีวศึกษา				
158
				 - มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 158
				 - มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 159
				 - มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
					 งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 				
159
				 - มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกและ
					 เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 159
				 - มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 160
			
- มาตรฐานที่ 7 (BSG.) ลักษณะเฉพาะการศึกษา
					 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
					 แห่งประเทศไทย 						
160

ส่วนที่ 3.2 ประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
			 มาตรฐานการอาชีวศึกษา						
162
				 - มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ ำ� เร็จ
					 การศึกษาอาชีวศึกษา					
163
				 - มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและ
					 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา		
176
				 - มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 183
				 - มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 200
				 - มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
					 งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย				
203
				 - มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกและ
					 เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 206
				 - มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 212
			
- มาตรฐานที่ 7 (BSG.) ลักษณะเฉพาะการศึกษา
					 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
					 แห่งประเทศไทย 						
216
ส่วนที่ 4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ						
228
				 - มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
					 ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก			
229
				 - มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา		
230
				 - มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/
					 สังคมแห่งความรู้						
232

ส่วนที่ 5 มาตรฐานการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
			 เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย					
234
				 - มาตรฐานที่ 1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
					 ด้านการเงินอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและ
					 สามารถตรวจสอบได้					
235
				 - มาตรฐานที่ 2 สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบ
					 การเงินจากภายนอกสถานศึกษา			
237
บรรณานุกรม												

238

ภาคผนวก													
๏ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย				
๏ คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ									
๏ คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานการศึกษา
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 4 - 5 เมษายน 2555							
๏ คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานการศึกษา
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2555					

239
240
240
242
245

ค�ำน�ำพิมพ์ครั้งที่ 4
		 โรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
ได้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 โดยด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ในมาตราที่ 47 ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการจัดท�ำ
รายงานประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิด
เผยต่อสาธารณชน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
		 การเริ่ ม ต้ น พั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษามู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยใช้ฐานข้อมูล
จากมาตรฐานการศึกษาของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จ�ำนวน 27 มาตรฐาน 91 ตัวบ่งชี้ มาเป็นมาตรฐานหลักใน
การจัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานที่จะต้องด�ำเนินการประกาศจากกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ยังไม่ได้ประกาศใช้ การ
ด�ำเนินการพัฒนาคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ได้เชิญตัวแทนคณะครู
จากทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาร่วม
ยกร่าง 2 ครั้งๆ ละ 5 วัน โดยน�ำปรัชญาและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของการ
จัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาจัดท�ำมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมอีก 3 มาตรฐาน 50 ตัวบ่งชี้ รวมเป็นมาตรฐาน
ทั้งหมด 30 มาตรฐาน 141 ตัวบ่งชี้ เพื่อน�ำไปใช้เป็นมาตรฐานการศึกษา
ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ใช้ตัวย่อว่ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
BSG.) จัดท�ำหน้าปกคูม่ อื เป็นสีฟา้ อ่อนแจกจ่ายให้ บุคลกรแต่ละโรงเรียนได้
ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
		 ปี ก ารศึ ก ษา 2546 คณะกรรมการงานมาตรฐานคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ฝ่ า ยการศึ ก ษา มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
ได้ วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย ทั้ ง 15 โรงเรี ย น
โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งคณะกรรมการงาน
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และคณะกรรมการผู ้ ป ระเมิ น ของมู ล นิ ธิ
คณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ขและพั ฒ นา
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง
ประเทศไทย เป็ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2 ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการศึ ก ษา
ของมูลนิธิฯ คงเหลือจ�ำนวน 30 มาตรฐาน 138 ตัวบ่งชี้ โดยได้ตัดตัวบ่งชี้
ที่ซ�้ำซ้อนกันออกไปจ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ จัดท�ำปกคู่มือมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเป็นสีน�้ำเงินแจกจ่ายให้บุคลกรแต่ละโรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
		 ปีการศึกษา 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2548 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับประถมและมัธยม 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้ ระดับ
ปฐมวัย 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้ ส่วนมาตรฐานอาชีวศึกษา ประกาศใช้ใน
วันที่ 30 มกราคม 2549 จ�ำนวน 6 มาตรฐาน 26 ข้อก�ำหนด 34 ตัวบ่งชี้ และ
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
พิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ
สอง ประกาศใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ระดับประถมและมัธยมศึกษา

จ�ำนวน 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ ระดับปฐมวัย 14 มาตรฐาน 50 ตัวบ่งชี้
และระดับอาชีวศึกษาจ�ำนวน 6 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จึงด�ำเนิน
การเชิญประชุมตัวแทนทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายการศึกษา เป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีการทบทวน
วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือลักษณะเฉพาะการจัดการศึกษาเซนต์คาเบรียล
เพิ่มเติมในแต่ละมาตรฐาน แต่ละตัวบ่งชี้ และเพิ่มมาตรฐานด้านลักษณะ
เฉพาะของนักเรียนโรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยขึน้
มาเป็นมาตรฐานที่ 8 (BSG.) นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุงและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้
สอดคล้องกับการปรับเปลีย่ นของมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีก่ ระทรวง
ประกาศให้โรงเรียนทั่วประเทศน� ำไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน แผนแม่บทการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยไทย ปี 2545 - 2550 และแผนแม่บทการจัดการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2550 - 2555 โดยน�ำข้อมูล
องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการ
ศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่
3 เพื่อส่งเสริม/หล่อหลอมผู้เรียนโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟ
อร์ต โดยด�ำเนินการจัดท�ำเป็นคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ
(BSG.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 หน้าปกเป็นสีเขียว ประกาศใช้ในปีการศึกษา
2550 ต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2554
		 ปีการศึกษา 2554 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ติดตามความเคลื่อนไหว
ของการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบที่สาม ที่ด�ำเนินการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้มกี ารประกาศปรับเปลีย่ นมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในโดยในระดับ
ประถมและมัธยมศึกษาปรับเปลี่ยนจาก 18 มาตรฐานเหลือ 15 มาตรฐาน
ระดับปฐมวัยเหลือ 11 มาตรฐาน ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย จึงเชิญตัวแทนโรงเรียนและคณะภราดาผู้ทรงคุณวุฒิมา
ร่วมพิจารณาทบทวนการพัฒนามาตรฐานและทบทวนอัตลักษณ์การศึกษา
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยใช้ฐาน
ข้อมูลทั้งในส่วนของ สมศ. สพฐ. และอัตลักษณ์ของการศึกษาของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่วิเคราะห์จากหนังสือ
ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter)
ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลที่ภราดา เรอเน เดอลอม อัคราธิการเป็นผู้
เรียบเรียง มาเพิ่มเติมจัดท�ำเป็นคู่มือมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
โดยด�ำเนินการยกร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จ�ำนวน 2 ครั้ง ครั้ง
แรก ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และครั้งที่ 2 วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2555
ณ บ้าน มงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ซึ่งฐานข้อมูลใน
การพัฒนาคู่มือมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูล
ในการทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะภราดาหลายท่าน อาทิ
ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ และภราดาสุรเดช วิสุทธิวรรณ ที่ช่วยมอบ
หนังสือทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Monffortian Education
Charter : MEC.) การจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ตในศตวรรษที่ 21 ที่มีทั้ง
ฉบับภาษาอังกฤษและที่แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วในเล่มเดียวกันให้
คณะกรรมการผู้ยกร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้ใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การวิเคราะห์ทบทวนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อ�ำนวย
การบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการยกร่างคู่มือ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุม
ยกร่างครั้งที่ 2 และช่วยเพิ่มเติมวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารจดหมายของ
ศาสนจักรตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 (October 28,1965) , ปี ค.ศ. 1975 (December
8,1975) , ปี ค.ศ. 1988 (April 7,1988) , ปี ค.ศ. 1997 (December 28,1997)
และ ปี ค.ศ. 2002 (October 28,2002) เพื่อใช้ในการยกร่างให้คู่มือมาตรฐาน
การศึกษาฉบับนี้ให้สอดคล้องกับแต่ละบริบทของการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้กบั ผูเ้ รียน บุคลากรและโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
		 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 คู ่ มื อ มาตรฐานการศึ ก ษาของมู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาออก
เป็น 5 ส่วน ประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ส่วนที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส่วนที่ 4 มาตรฐานการ
ศึกษาของชาติและส่วนที่ 5 มาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
		 ส�ำหรับในคู่มือส่วนที่ 1 – 3 ได้แบ่งรายละเอียดของแต่ละระดับ
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนแรกเป็นข้อมูลเฉพาะภาพรวมของ
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ ส่วนที่สองเป็นรายละเอียดที่อธิบายที
ละมาตรฐานและประเด็นการพิจาณาในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดย
เรียงล�ำดับตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

งานมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ฝ่ า ยการศึ ก ษา มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คาดหวังว่า คู่มือมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีการศึกษา
2555 จะเป็นข้อมูลทีช่ ว่ ยเอือ้ อ�านวยประโยชน์ให้กบั โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทุกโรงเรียนได้น�าเป็นแนวทางใน
การหล่อหลอและพัฒนาผู้เรียน บุคลากร และองค์กรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ด�าเนินพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทยให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นต่อไป
……………………………………………….
(ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล)
ประธานงานมาตรฐานคุณภาพ ฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

……………………………………………..
(ภราดาศักดา สกนธวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

………………………………………………..
(ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา)
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
15 พ.ย. 2555
……/………./……
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
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ส่วนที่ 1.1
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
1.1.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
1.1 มีน�้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3.5 เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และมีภราดรภาพ (BSG.)
3.6 ไม่ละเลยการกระท�ำความดี (BSG.)
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
		 เรียนรู้
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4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 4 (BSG.) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
				 เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย คื อ “ยึ ด มั่ น สั จ ธรรม
				 มีวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม ”
4.1 ยึดมั่นสัจธรรม
4.2 มีวิริยะ อุตสาหะ
4.3 รับผิดชอบต่อสังคม

1.1.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
				 เกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
		 และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
5.2 ครูจดั ท�ำแผนการจัดประสบการณ์ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
		 ปฐมวั ย และสามารถจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย
		 สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใช้สอื่ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้เครือ่ งมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
		 และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.6 ครูวจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ตี่ นรับผิดชอบและใช้ผลในการ
		 ปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึ ก ษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

5.10 ครูจัดท�ำสารนิทัศน์และน�ำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
		 พัฒนาเด็ก
5.11 ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ส�ำเร็จประโยชน์
		 สูงสุด (BSG.) (ปรัชญามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ)
5.12 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตนตาม
		 หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) (MEC. P.37)
5.13 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (BSG.) (MEC. P.37)
มาตรฐานที่ 6 ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
				 และเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�ำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
		 เด็กปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลการประเมิน
		 ผลหรือการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
6.4 ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
		 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริหารให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
		 การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
6.8 ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษา
		 มงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P.24 - 26)
6.9 ผูบ้ ริหารมีความวิรยิ ะ อุตสาหะ มุง่ มัน่ ให้ภาระหน้าทีข่ องสถานศึกษา
		 ได้ส�ำเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG.) (MEC. P.14-15)
6.10 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตน
		 ตามหลักธรรมของ ศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
6.11 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา (BSG.)
		 (MEC. P.12)
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6.12 ผูบ้ ริหารน�ำระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงเป็นส่วน
		 หนึ่งของการบริหารจัดการ (BSG.) (ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
		 แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 )
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน�ำสู่การปฏิบัติได้
		 อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการ
		 จัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
		 จัดการศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
		 และท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
7.6 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต
		 (BSG.) (MEC. P.19 - 20)
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
				 ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
8.1 ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2 จัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
		 ศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานคุณภาพภายในตาม
		 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 น�ำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
		 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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8.6 จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
8.7 สถานศึกษามีการบริหารและด�ำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการ
		 ศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.)

1.1.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั งิ าน
				 ตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กและบุคลากรในสถาน
		 ศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน
		 ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
9.3 สถานศึกษาสร้าง กลไก โครงสร้าง และวิธกี ารต่าง ๆ ในกระบวนการ
		 ศึกษาเพื่อผนึกพลัง เชื่อมโยง และส่งเสริมการด�ำเนินงานและการ
		 พัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุน
		 ต่อบรรดาผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ (BSG.) (MEC. P.15 -16)
9.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการท�ำงานใดๆ กับสถาบันของ
		 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะ
		 กรรมการ / คณะอนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
		 แห่งประเทศไทย (BSG.) (MEC. P.26)

1.1.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี 1 มาตรฐาน
		 2 ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 10 การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามปรั ช ญา
				 วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
			 วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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1.1.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
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มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
				 การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
			 การจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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ส่วนที่ 1.2
ประเด็นการพิจารณา
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
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1.2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ค�ำอธิบาย
เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน�้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน�้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ค�ำอธิบาย
เด็กมีน�้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
ประเด็นการพิจารณา
1. มีนำ�้ หนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
		 สาธารณสุข
2. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ค�ำอธิบาย
เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้และการประสานสัมพันธ์
กันของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ได้เหมาะสมตามวัย และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย สามารถเล่นออก
ก�ำลังกายได้ประมาณ 5 นาทีโดยไม่เหนื่อยง่าย (4 ขวบ) และเล่นออกก�ำลัง
กายได้ประมาณ 10 นาที โดยไม่เหนื่อยง่าย (5 ขวบ)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
2. มีการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
3. มีความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ เล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
		 กับตาได้ตามวัย

มาตรฐานการศึ ก ษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

4. มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา
		 กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ค�ำอธิบาย
เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้เหมาะสมตามวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน�้ำ
2. สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย เช่น
		 แปรงฟัน เข้าห้องน�้ำ
3. มีสุขภาพที่ดี เช่น สุขภาพการได้ยิน สายตา และสุขภาพฟัน
4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 หลีกเลีย่ งต่อสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อโรค อุบตั เิ หตุ ภัย และสิง่ เสพติด
ค�ำอธิบาย
เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถบอกโทษ
ปฏิเสธสิง่ เสพติด สิง่ มอมเมา และหลีกเลีย่ งต่อสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อโรค อุบตั เิ หตุ
อุบัติภัย และสิ่งเสพติด
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. สามารถบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได้
3. ปฏิเสธสิ่งเสพติดแ สิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
		 โรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
4. รู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตราย

25

26

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
ค�ำอธิบาย
เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่
เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะ
สมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ค�ำอธิบาย
เด็กแสดงถึงสภาวะของจิตใจที่มีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออก
ถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความร่าเริง แจ่มใส
2. ยอมรับ ชื่นชมในความสามารถและผลงานของตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ค�ำอธิบาย
เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความมั่นใจในตนเอง
2. กล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด กล้าท�ำ กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
ค�ำอธิบาย
เด็กแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ อดทน
อดกลั้นได้เหมาะสมตามวัย โดยเด็กอายุ 4 ปี เริ่มควบคุมอารมณ์ได้บางขณะ
และเด็กอายุ 5 ปี ควบคุมอารมณ์ได้ดขี นึ้ และสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ
ได้เหมาะสมตามวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. สามารถควบคุมอารมณ์ของเด็กได้เหมาะสมตามวัย
2. สนใจในการท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจนส�ำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ค�ำอธิบาย
เด็กแสดงความชื่นชมและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีความสุข
ขณะท�ำงานศิลปะ มีความสุขกับเสียงเพลงและกิจกรรมด้านดนตรี การท�ำท่า
ทางประกอบ ร้องเพลง ฟังเพลง การเคาะจังหวะ มีความสุขกับการเคลือ่ นไหว
ตามจิตนาการ สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณา
1. สนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และกิจกรรมด้าน
		 ธรรมชาติ
2. เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหว และกิจกรรมด้าน
		 ธรรมชาติ
3. มีความสุขขณะท�ำกิจกรรมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
		 ธรรมชาติ
4. สามารถแสดงทักษะของตนและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี การ
		 เคลือ่ นไหว และทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงออกถึงการรักธรรมชาติได้
		 เหมาะสมตามวัย
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ค�ำอธิบาย
เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัย
มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู มีความ
ซือ่ สัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ และประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ค�ำอธิบาย
เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลง จัดเก็บของเล่นของใช้ รู้จักการรอคอย
มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมได้ส�ำเร็จ เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู
ประเด็นการพิจารณา
1. มีวินัย ได้แก่ การจัดเก็บของเล่น ของใช้เข้าที่ การรอคอยตามล�ำดับ
		 ก่อนหลัง
2. มีความรับผิดชอบ ได้แก่ การท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจนส�ำเร็จ
3. เชื่อฟัง มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตามค�ำสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
		 และครู
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน เช่น รู้จักขออนุญาตก่อนไปเข้า
		 ห้องน�้ำ หยุดพูดเมื่อครูพูดทิ้งขยะให้เป็นที่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ค�ำอธิบาย
เด็กไม่นำ� ทรัพย์สนิ หรือสิง่ ของของผูอ้ นื่ มาเป็นของตนเอง ยอมรับผิดเมือ่
ตนเองกระท�ำความผิด มีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความซือ่ สัตย์ สุจริต ได้แก่ การบอกได้วา่ สิง่ ของใดเป็นของตนเอง
		 และสิ่งของใดเป็นของผู้อื่นและไม่พูดปด ยอมรับผิดเมื่อตนเอง
		 กระท�ำผิด

มาตรฐานการศึ ก ษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

2. รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ได้แก่ การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ
		 และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสมตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เล่นและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ค�ำอธิบาย
เด็กเล่นและท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ปฏิบัติตามและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ประเด็นการพิจารณา
1. การเล่นและท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
2. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
3. การปฎิบัติตามข้อตกลง
4. การปฎิบัติตนเป็นผู้น�ำ ผู้ตามที่ดี
5. ให้ความร่วมมือกับเพื่อนและผู้อื่นในการเล่นและการท�ำกิจกรรม
		 ร่วมกัน
6. รู้จักใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิและ
		 เสรีภาพของผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ค�ำอธิบาย
เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร ตลอดจนแสดง
ความเคารพต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือได้ตามวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. มีมารยาทในการพูดและฟัง
2. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
3. แสดงความเคารพต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัย
4. เข้าร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาตามโอกาสต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 เคารพศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ และมีภราดรภาพ (BSG.)
				
ค�ำอธิบาย
เด็กรู้จักใช้สิทธิ เสรีภาพ ปฏิบัติตนต่อตนเอง ต่อผู้อื่นด้วยความรักและ
เคารพ โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น มีความรักต่อเพื่อนร่วม
ห้อง ร่วมโรงเรียน มีความเป็นพี่เป็นน้องในสถาบันการศึกษาเดียวกันและ
ต่างสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเอง โดยไม่ล่วงละเมิดในสิทธิและ
		 เสรีภาพของผู้อื่น
2. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและเคารพ
3. มี / แสดงความรักฉันท์เพื่อน พี่น้องต่อเพื่อนร่วมห้อง ร่วมโรงเรียน
		 และต่างโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ไม่ละเลยการกระท�ำความดีที่สามารถท�ำได้ (BSG.)
ค�ำอธิบาย
เด็กช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันสิ่งของและท�ำความดีตามโอกาสต่างๆ ที่
สามารถท�ำได้เหมาะสมตามวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันสิ่งของให้บุคคล/องค์กร ตามโอกาสส�ำคัญ
		 ต่าง ๆ
2. ท�ำความดีตามโอกาสต่างๆ ที่สามารถท�ำได้เหมาะสมตามวัย
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ค�ำอธิบาย
เด็กมีลกั ษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรูส้ งิ่ รอบตัว ซักถามอย่างตัง้ ใจรักการ
เรียนรู้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียน
รู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 สนใจเรียนรูส้ งิ่ รอบตัว ซักถามอย่างตัง้ ใจ และรักการเรียนรู้
ค�ำอธิบาย
เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซักถามเพื่อ
ค้นหาความรู้หรือเหตุผลในสิ่งที่อยากรู้อย่างตั้งใจ มุ่งมั่นและแสวงหาความ
รู้ตามความสนใจจากมุมหนังสือ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ รอบ
ตัวได้เหมาะสมตามวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2. การซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้
3. ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากประสบการณ์
				 การเรียนรู้
ค�ำอธิบาย
เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากประสบการณ์การเรียน
รูต้ ามสาระทีค่ วรรูใ้ นหลักสูตร ได้แก่ ตัวเด็ก บุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
ธรรมชาติรอบตัว และสิง่ ต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ตามประสบการณ์การเรียนรูท้ ไี่ ด้
รับตามบริบทของครอบครัวและชุมชน
ประเด็นการพิจารณา
1. สามารถบอกลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
2. สามารถบอกความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
		 การเรียนรู้

31

32

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มาตรฐานการศึกษา

3. สามารถจ�ำแนกประเภท จัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการ
		 เรียนรู้
4. สามารถบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ค�ำอธิบาย
เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษาสือ่ สารให้ผอู้ นื่ รับรูแ้ ละเข้าใจด้วยภาษาพูด
ฟังเรือ่ งราวท่าทาง การอ่าน การเขียนในหลากหลายรูปแบบ สามารถสะท้อน
ความคิด และความรูส้ กึ ภายในของเด็กได้อย่างเทีย่ งตรง เพือ่ สร้างปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมกับวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. สามารถใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้เหมาะสมตามวัย
2. สามารถสะท้อนความคิดและความรูส้ กึ ภายในเพือ่ สร้างปฏิสมั พันธ์
		 กับบุคคลอื่นได้เหมาะสมตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค�ำอธิบาย
เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกต สงสัย ถามค�ำถาม คาดคะเนค�ำ
ตอบ ออกแบบวิธกี ารหาความรู้ ลงมือท�ำ บันทึกการเรียนรู้ น�ำเสนอข้อมูลการ
เรียนรูไ้ ด้เหมาะสมกับวัยเด็กใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้ โดยมีการแก้ปญ
ั หาการให้เหตุผล การสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน�ำเสนอการเชือ่ มโยงความรูต้ า่ งๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้เหมาะสมกับวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. สามารถเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เหมาะสม
		 ตามวัย
2. สามารถแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
		 กับศาสตร์อื่นๆได้เหมาะสมตามวัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ค�ำอธิบาย
เด็กถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการผ่านการเคลือ่ นไหว และสร้างสรรค์
ผลงานที่มีรายละเอียด มีความแปลกใหม่และหลากหลายเหมาะสมกับวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. สามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการเป็นผลงานได้เหมาะสม
		 ตามวัย
2. สร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลายได้
		 เหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ 4 (BSG.) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คือ “ยึดมัน่ สัจธรรม มีความวิรยิ ะ อุตสาหะ
รับผิดชอบต่อสังคม ”
ค�ำอธิบาย
เด็กยึดมั่นสัจธรรม คือ เด็กแสวงหาตามวิถี เข้าถึงและเห็นคุณค่า ของ
ความเป็นจริงของธรรมะ ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือในกระบวนการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ อิ่มเอิบ อบอุ่น อารีมีคุณธรรม คุณภาพสากล
ได้เหมาะสมตามวัย
เด็กมีความวิริยะ อุตสาหะ คือ เด็กมีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจใน
การฝ่าฟันความยากล�ำบากจนบรรลุเป้าหมายได้เหมาะสมตามวัย
เด็กรับผิดชอบต่อสังคม คือ เด็กรู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/องค์กร ซึ่ง
สะท้อนเป็นวัฒนธรรมในแต่ละบริบท และต่อโลกในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติ
ทางสังคม (การเมือง/เศรษฐกิจ) มิติทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) และมิติทาง
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ได้เหมาะสมตามวัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ยึดมั่นสัจธรรม (คู่มือ BSG. มาตรฐานที่ 8, มติจากการ
				 ประชุมพิจารณาอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555)
ค�ำอธิบาย
เด็กยึดมัน่ สัจธรรม คือ เด็กแสวงหา เข้าถึงและเห็นคุณค่า ของความเป็น
จริงของธรรมะตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือในการพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลที่ อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล ได้เหมาะสมตามวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. อิ่มเอิบ (Fulfilled) คือ การพัฒนาตนเองให้ครบทุกมิติ ได้แก่ ด้าน
		 สังคม ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและจิตวิญญาณโดยการแสวงหา
		 เข้าถึงและปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอตามวัย
2. อบอุน่ (Warm) คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นทีน่ า่ พักพิงใกล้ชดิ ตามวัย
3. อารี (Charitable) คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีน�้ำใจ
		 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ผู้อื่น/สังคมได้เหมาะสมตามวัย
4. มีคุณธรรม (Moral) คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
		 นับถือได้เหมาะสมตามวัย
5. คุณภาพสากล (Universal Character) คือ สามารถวางและแสดงตน
		 อย่างเหมาะสม สง่างามทุกสถานที่ /ทุกบริบท ได้เหมาะสมตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ (คู่มือ BSG., มติจากการประชุม
				 พิจารณาอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2555)
ค�ำอธิบาย
เด็กมีความวิริยะ อุตสาหะ คือ เด็กมีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจใน
การฝ่าฟันความยากล�ำบากจนบรรลุตามเป้าหมายได้เหมาะสมตามวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. เด็กตัง้ ใจและรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน เช่น มีผลงาน/ชิน้ งานตาม
		 ที่ได้รับมอบหมายตามวัย
2. เด็กท�ำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้า
		 หมายโดยไม่ละทิ้งกลางคัน ท�ำงานร่วมกันเป็นทีมได้จนส�ำเร็จตาม
		 ที่ก�ำหนด ได้เหมาะสมตามวัย
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3. เด็กท�ำงานหรือร่วมกิจกรรมจนครบหรือส�ำเร็จตามที่ได้รับมอบ
		 หมายแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบ ได้เหมาะสมตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 รับผิดชอบต่อสังคม (คู่มือ BSG., มติจากการประชุม
				 พิจารณาอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2555)
ค�ำอธิบาย
เด็กรับผิดชอบต่อสังคม คือ เด็กรู้จักบทบาทและรับผิดชอบตามหน้าที่
ต่อตนเองและต่อบุคคลอื่น ได้เหมาะสมตามวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. เด็กรับผิดชอบในการกระท�ำของตนเองที่มีผลต่อตนเองและต่อ
		 บุคคลอื่นตามแนวทางที่ถูกต้องตามวัย
2. เด็ ก เข้ า ร่ ว มในงาน/โครงการ/กิ จ กรรมหรื อ การกระท� ำ ใดๆ ที่
		 สร้างสรรค์ต่อโลกในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติทางสังคม (นโยบาย/
		 เศรษฐกิจ) มิติทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) และมิติทางวิทยาศาสตร์
		 (เทคโนโลยี ) ให้ เ กิ ด สั น ติ สุ ข และดี ง าม เช่ น กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
		 ประโยชน์ได้เหมาะสมตามวัย
3. เด็กรู้คุณค่าของพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและเข้า
		 ร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม/ พัฒนา/อนุรักษ์ เกี่ยวกับสิ่ง
		 แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้เหมาะสมตามวัย เช่น การปิด
		 น�้ำ ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้

1.2.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
				 เกิดประสิทธิผล
ค�ำอธิบาย
ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต�ำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ด้วย
ความมุ่งมั่น ทุ่มเท สอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาเด็ก
ให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีความเข้าใจปรัชญา หลักการ
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และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
วินยั เชิงบวก ใช้สอื่ และเทคโนโลยีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครือ่ ง
มือการวัดและประเมินพัฒนาการอย่างหลากหลาย มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมกับจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ครูตอ้ งมีวฒ
ุ แิ ละความรูค้ วามสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ตลอด
จนสามารถจัดท�ำสารนิทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการาจัดการ
				 ศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด
				 ประสบการณ์
ค�ำอธิบาย
ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญา หลักการ จุดหมาย ธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย โครงสร้างของหลักสูตร คุณลักษณะตามวัย สามารถ
น�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ เชือ่ มโยงความรู้ ความเข้าใจ
สู่การจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ�ำวัน
และการประเมินพัฒนาการเด็ก
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระ
		 การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. มีความสามารถในการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่การ
		 จัดท�ำหน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ�ำ
		 วันและการประเมินพัฒนาการเด็ก
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ครูจดั ท�ำแผนการจัดประสบการณ์ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตร
				 การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่
				 หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค�ำอธิบาย
ครูจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา
โดยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลทุกด้าน สามารถเลือกใช้วิธี
การจัดประสบการณ์สอน เทคนิคการจัดประสบการณ์ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การ
วัด/ประเมินพัฒนาการ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ โดยค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
2. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
		 แตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ค�ำอธิบาย
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดย
เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กที่มีลักษณะในเชิงบวกและเกื้อกูล
สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก มีการให้
รางวัลหรือแสดงความชื่นชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างให้เด็กมี
วินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสถานศึกษาในสิ่ง
ที่ดีงาม
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ประเด็นการพิจารณา
1. เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงหรือแนวการ
		 ปฏิบัติตน
2. ให้รางวัลหรือชื่นชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก
3. บรรยายพฤติกรรมที่เหมาะสมและการให้เหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
		 พฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมแก่ผู้เรียน
4. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมการมีวนิ ยั ในตนเองของเด็ก
5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ครูใช้สอื่ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ
				 ของเด็ก
ค�ำอธิบาย
ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับวัย มีความสอดคล้องกับกิจกรรมในการจัดประสบการณ์ และ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา สื่อมีความปลอดภัยและมีจ�ำนวนเพียง
พอกับเด็ก
ประเด็นการพิจารณา
1. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้อง
		 กับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก
2. สื่อมีความปลอดภัย
3. สื่อมีจ�ำนวนเพียงพอกับเด็ก
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
				 หลากหลายและสรุ ป รายงานผลพั ฒ นาการของเด็ ก แก่
				 ผู้ปกครอง
ค�ำอธิบาย
ครูใช้เครือ่ งมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธี
การที่หลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มีการสรุปผลพัฒนาการ
ของเด็กจากการไตร่ตรองสารนิทศั น์และสือ่ สารกับผูป้ กครองเกีย่ วกับความ
ก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการใช้เครือ่ งมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
2. มีการสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ครูวจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ตี่ นรับผิดชอบ และใช้
				 ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
ค�ำอธิบาย
ครูทำ� การวิจยั และน�ำผลการวิจยั มาพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาเด็ก อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. ครูมีการท�ำการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ครูน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์
		 การเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ค�ำอธิบาย
ครูจดั สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน มีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรม มีมุม
เล่น/มุมเสริมประสบการณ์มวี สั ดุอปุ กรณ์หลากหลาย เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กได้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัยและมีความปลอดภัย
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
		 มีความปลอดภัย
2. มีการจัดสิง่ แวดล้อมภายนอกห้องเรียนเพือ่ ให้เด็กเกิดการเรียนรูแ้ ละ
		 มีความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
ค�ำอธิบาย
ครูแสดงความรู้สึกที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง สอบถามและรับฟังความ
คิดเห็นชื่นชม พูดคุยด้วยความเป็นมิตร แสดงน�้ำใจไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
อย่างสม�่ำเสมอ สนับสนุนให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ให้ค�ำ
แนะน�ำในการพัฒนา/แก้ไขพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค
ประเด็นการพิจารณา
1. ครูมกี ารแสดงความรูส้ กึ ทีด่ ี สอบถามและรับฟังความคิดเห็น ชืน่ ชม
		 พูดคุยด้วยความเป็นมิตรต่อเด็กและผู้ปกครอง
2. ครูแสดงน�้ำใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเด็กและผู้ปกครอง
3. ครูให้การสนับสนุนผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
4. ครูให้ค�ำแนะน�ำและบริการแก่ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก
5. ครูให้ความร่วมมือกับผูป้ กครองในการแก้ไขพัฒนาการของเด็กอย่าง
		 เสมอภาคและสม�่ำเสมอ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ค�ำอธิบาย
ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือปริญญาตรี
สาขาอื่นแต่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ ก�ำหนด (ได้รับการพัฒนา/อบรมไม่น้อยกว่า 20ชั่วโมงต่อปี) มีความรู้
ความสามารถจัดประสบการณ์ โดยเชือ่ มโยงจากหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยสู่กระบวนการจัดกิจกรรมประสบการณ์
ประเด็นการพิจารณา
1. มีวฒ
ุ ทิ างการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึน้ ไปหรือปริญญาตรี
		 สาขาอืน่ แต่ได้รบั การสนับสนุนให้ได้รบั วุฒทิ างการศึกษาตามเกณฑ์
		 ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 (ก.ค.ศ.) ก�ำหนด (ได้รบั การพัฒนา/อบรมไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมงต่อปี)
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ
		 ได้แก่
		 2.1 อธิบายหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
			 ระดับปฐมวัยได้
		 2.2 อธิบายพัฒนาการของเด็กตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และ
			 จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้
		 2.3 จั ด ประสบการณ์ แ ละกิ จ กรรมประจ� ำ วั น ที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
			 ทางสมอง
		 2.4 ประเมินพัฒนาการของเด็กและการน�ำผลไปพัฒนาเด็ก
		 2.5 ใช้สอื่ ทีส่ อดคล้องกับกิจกรรม/หน่วยการเรียนรูเ้ หมาะสมกับวัย
			 ของเด็ก
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 ครูจัดท�ำสารนิทัศน์และน�ำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์
				 ในการพัฒนาเด็ก
ค�ำอธิบาย
ครูจดั ท�ำข้อมูลสารนิทศั น์อย่างเป็นระบบ ให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและ
การเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็ก โดยมีการก�ำหนดเป้าหมาย การน�ำเสนอ
ข้อมูลที่ผ่านการไตร่ตรองสะท้อนความสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของ
สถานศึกษา ซึ่งการจัดท�ำข้อมูลนี้ ครอบคลุมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์กับ
ข้อมูลที่จัดเก็บ ด�ำเนินการวางแผนโดยคัดเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูลจัดท�ำ
และจัดแสดงข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น การบรรยายสรุปเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์เด็กได้รบั การบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์ผลงานเด็กทัง้ ราย
บุคคลและกลุม่ ตลอดจนการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
(การจัดท�ำสารนิทศั น์ หมายถึง การจัดท�ำข้อมูลทีเ่ ป็นหลักฐานหรือแสดง
ให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย
จากการท�ำกิจกรรม ทัง้ รายบุคคลและรายกลุม่ ซึง่ หลักฐานและข้อมูลดังกล่าว
ทีบ่ นั ทึกเป็นระยะๆ จะเป็นข้อมูลอธิบายสะท้อนถึงพัฒนาการของเด็กในทุก
มิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และแม้แต่สุขภาพของเด็ก)
ประเด็นการพิจารณา
มีการจัดท�ำสารนิทศั น์และน�ำมาไตร่ตรองเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก ซึง่ สารนิทศั น์มหี ลายรูปแบบ จะด�ำเนินการโดยรูปแบบใด รูปแบบหนึง่
หรือหลากหลายรูปแบบ ได้ดังนี้
1. ฟอร์ ต ฟอลิ โ อ (Portfolio) ส� ำ หรั บ เด็ ก เป็ น รายบุ ค คล เช่ น
		 การเก็บชิ้นงานหรือภาพถ่ายเด็กขณะท� ำกิจกรรม มีการใช้แถบ
		 บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ แสดงให้เห็นความก้าวหน้าในงานที่
		 เด็กท�ำ เป็นต้น
2. การบรรยายเกีย่ วกับเรือ่ งราวหรือประสบการณ์ทเี่ ด็กได้รบั เช่น การ
		 สอนโครงการ (Project Approach) สามารถให้สารนิทัศน์ที่เกี่ยวกับ
		 พัฒนาการเด็ก และสะท้อนตนเองของครู รูปแบบการบรรยาย
		 เรือ่ งราว จึงมีหลายรูปแบบ อาจได้จากเด็ก จากการบันทึกการสนทนา
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ระหว่างเด็กกับครู เด็กกับเด็ก การบันทึกของครู การบรรยายของพ่อ
แม่ผู้ปกครองในรูปของหนังสือ หรือจดหมายหรือแม้กระทั่งจัด
แสดงบรรยายสรุปให้เห็นภาพรวมของการเรียนรู้ทั้งหมด
การสั ง เกตและการบั น ทึ ก พั ฒ นาการเด็ ก เช่ น ใช้ แ บบสั ง เกต
พัฒนาการ บันทึกสั้น เป็นต้น
การสะท้อนตนเองของเด็ก เป็นค�ำพูดหรือข้อความที่เด็กสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกจากการสนทนา อภิปราย แสดง
ความคิดเห็นของเด็กขณะท�ำกิจกรรม ซึ่งอาจบันทึกด้วยการเขียน
ด้วยแถบบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพ
ผลงานรายบุ ค คลและรายกลุ ่ ม ที่ แ สดงให้ เ ห็ น การเรี ย นรู ้ ความ
สามารถ ทักษะ และจิตนิสัยของเด็ก ครูควรจะเก็บผลงานหลาก
หลายประเภท เช่น ภาพเขียนการร่วมกันระดมความคิดและเขียน
ออกมา ในลักษณะใยแมงมุม(Web) การแสดงออกทางดนตรี การ
ก่อสร้างในรูปแบบต่างๆตัวอย่างภาษาพูด เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ครู มี ค วามวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ มุ ่ ง มั่ น ให้ ภ าระหน้ า ที่ ส�ำ เร็ จ
				 ประโยชน์สูงสุด (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ครูมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เกิดผล
ส�ำเร็จได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความขยัน เพียรพยายามในการท� ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
		 ที่ก�ำหนด
2. ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. มีความมุ่งมั่น ให้ภาระหน้าที่เกิดผลส�ำเร็จสูงสุดและเป็นประโยชน์
		 ต่อเด็ก
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 ครูปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างธรรมาชนทีด่ ี ปฏิบตั ติ นตามหลัก
ธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ครูรู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ปฎิบัติ/น�ำหลักธรรม
ของศาสนาทีต่ นนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และเป็นแบบอย่างที่
ดีในการปฎิบัติ เข้าร่วม/มีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ส่งเสริมในการปฎิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ปฎิบัติ/น�ำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
		 ประจ�ำวัน
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติ ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
		 นับถือ
4. เข้าร่วม/มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมในการปฎิบตั ติ ามหลักธรรม
		 ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.13 ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG.) (MEC.
				 P.23 - 24)
ค�ำอธิบาย
ครูปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยา
บรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณต่อสังคม
ประเด็นการพิจารณา
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมี
		 วินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์
		 ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
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2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก
		 ศรัทธา ซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
		 องค์กรวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
		 3.1 ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก�ำลังใจแก่ศิษย์
			 และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอ
		 3.2 ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั ทีถ่ กู ต้องดีงามแก่
			 ศิษย์และผูบ้ ริการตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วย
			 ความบริสุทธิ์ใจ
		 3.3. ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
			 จิตใจ
		 3.4 ต้องไม่กระท�ำตนเป็นผูป้ ฏิปกั ษ์ตอ่ ความเจริญทางกาย สติปญ
ั ญา
			 จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
		 3.5 ต้องให้บริการด้วยความจริงใจ และสเมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือ
			 ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
4. จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
		 ศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น
		 ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึง
		 ประพฤติปฎิบัติตนเป็นผู้น� ำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ
		 สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผล
		 ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบบ
		 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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มาตรฐานที่ 6 ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
				 และเกิดประสิทธิผล
ค�ำอธิบาย
ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะ
ผู้น�ำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริหารงานด้วยหลักการ
บริหารแบบมีสว่ นร่วม และใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรือการวิจยั เป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุค
คลากรให้มปี ระสิทธิภาพโดยการแนะน�ำให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ท�ำให้เด็ก ผูป้ กครอง
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ค�ำอธิบาย
ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามเข้าใจ ปรัชญา แนวคิด หลักการ และจุดหมายของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ประเด็นการพิจารณา
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา
แนวคิด หลักการ และจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ �ำ และความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการ
				 พัฒนาเด็กปฐมวัย
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการเป็น
ผู้น�ำ มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุง และเผย
แพร่ แนะน�ำให้บุคลากรในสถานศึกษาน�ำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
		 เพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพเด็ก
2. มีความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของ
		 สถานศึกษาในอนาคตที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
		 ชุมชน
3. มีความคิดริเริม่ เทคนิค วิธกี ารใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
4. ให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นครู และบุคลากรในการให้ความร่วมมือ
		 ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลการ
				 ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
				 การจัดการ
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู เด็ก
ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่น ได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสิน
ใจ ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก ด�ำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ
ปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. มีการใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยในการพัฒนาหรือ
		 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
				 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
ผูบ้ ริหารบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด�ำเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก�ำกับ และประเมินผลการด�ำเนินงาน และสร้าง
ขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ประเด็นการพิจารณา
มีการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดในแผน
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
				 ประสิทธิภาพ
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด�ำเนินงาน มีการน�ำผล
การประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
2. มีการด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
3. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากร
4. มีการน�ำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและ
		 บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 ผู้บริหารให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
				 การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารสามารถให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาทางวิชาการ ทั้งการพัฒนาและ
การใช้หลักสูตรปฐมวัย การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือก
ใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตาม ก�ำกับ
ประเมิน และน�ำผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการให้ค�ำแนะน�ำ  ค�ำปรึกษาทางวิชาการ ทั้งการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรปฐมวัย การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และ
การเลือกใช้สอื่ การเรียนรู้ การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก การวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. มีการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพโดยมีการติดตาม ก�ำกับ
ประเมิน และน�ำผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
ตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
ตัวบ่งชี้ที่ 6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการ
				 ศึกษาปฐมวัย
ค�ำอธิบาย
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาด้านงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารทัว่ ไปและมีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ความพึงพอใจของเด็ก ผูป้ กครอง และชุมชน ต่อผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.8 ผูบ้ ริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบตั ติ นตามกฎบัตรการ
				 ศึกษามงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P.24 - 26)
ค�ำอธิบาย
ผูบ้ ริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ของนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟ
อร์ต คือ God Alone (พระเจ้าเท่านั้น) และบริหารงานโดยยึดหลักสันติวิธี
ยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบในหน้าที่ รัก เมตตา เอื้ออาทร
ต่อเพื่อนร่วมงานและเด็ก เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริมการพัฒนางาน
ทุกด้านแก่เด็ก บุคลากร และสถานศึกษา ด�ำรงชีวติ เรียบง่าย เป็นแบบอย่างที่
ดีในการทุม่ เท เสียสละ อดทน และอุทศิ ตน เป็นผูร้ บั ใช้ในการพัฒนาองค์กร
ตลอดจนมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความมั่นคง แน่วแน่ในอุดมการณ์การปฎิบัติงานตามวิถีจิตของ
		 นักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต คือ God Alone (พระเจ้าเท่านั้น)
2. บริหารงานโดยยึดหลักสันติวิธีและยุติธรรม
3. มีความซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบในหน้าที่
4. รัก เมตตา เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและเด็ก
5. เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริมการพัฒนางานทุกด้านแก่เด็ก
		 บุคลากร และสถานศึกษา
6. ด�ำรงชีวิตเรียบง่าย เป็นแบบอย่างที่ดีในการทุ่มเท เสียสละ อดทน
		 และอุทิศตน เป็นผู้รับใช้ในการพัฒนาองค์กร
7. มีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
		 ก�ำหนด
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.9 ผู้บริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ของ
				 สถานศึกษาได้สำ� เร็จประโยชน์สงู สุด (BSG.) (MEC. P.14 -15)
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด ทุม่ เทแรงกาย แรงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มศักยภาพ เกิดผล
ส�ำเร็จได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
		 ก�ำหนด
2. ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. มีความมุ่งมั่น ให้ภาระหน้าที่เกิดผลส�ำเร็จสูงสุดและเป็นประโยชน์
		 ต่อผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.10 ผู้บริหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติตน
				 ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารรู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ปฎิบัติ/น�ำหลัก
ธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเป็นแบบ
อย่างที่ดีในการปฎิบัติ เข้าร่วม/มีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ส่งเสริมในการ
ปฎิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ปฎิบัติ/น�ำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
		 ประจ�ำวัน
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติ
4. เข้าร่วม/มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมในการปฎิบตั ติ ามหลักธรรม
		 ของศาสนาที่ตนนับถือ

51

52

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 6.11 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
				 (BSG.) ( MEC.12)
ค�ำอธิบาย
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา
โดยยึดหลักให้เป็นไปตามครรลองธรรม 6 ประการ คือ หลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรมในการบริหาร (Morality)
		 คือ ผู้บริหารยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริมให้บุคลากร
		 พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ
		 ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย
2. ผู้บริหารใช้หลักนิติธรรมในการบริหาร (The Rule of Law)
		 คือ ผู้บริหารปฎิบัติตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดย
		 ถือว่าเป็นการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ไม่บริหารตามอ�ำเภอใจ
		 หรืออ�ำนาจของตัวบุคคล โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมและความยุตดิ
		 ธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว
3. ผู้บริหารใช้หลักความโปร่งใสในการบริหาร (Accountability)
		 คือ ผู้บริหารมีกระบวนการให้ตรวจสอบความถูกต้อง สามารถเข้า
		 ถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย
4. ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร (Particitpation)
		 คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
		 ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มี
		 ส่วนในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ร่วมวางแผน
		 และร่วมปฎิบัติงาน
5. ผู้บริหารใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหาร (Respoonsibility)
		 คือ ผูบ้ ริหารตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิด
		 ชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาในการบริหารจัดการ การกระตือรือ
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ร้นในการแก้ปญ
ั หาและเคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง รวมทัง้ กล้า
ที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท�ำของตนเอง
ผู้บริหารใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหาร (Cost – effectiveness or
Economy)
คือ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน

ตัวบ่งชี้ 6.12 ผู้บริหารน�ำระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
				 ว่าด้วยระบบ หลักการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึง่
				 ของการบริหารจัดการ (BSG.) (พระราชบัญญัติการศึกษา
				 แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48)
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารด�ำเนินการส่งเสริม ก�ำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนน�ำระบบประกัน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2553 ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการครบทั้ง 8 ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินการตามกฎ
กระทรวงให้ครบทัง้ 8 ข้ออย่างครบถ้วนตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลัก
การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
(1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
		 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
(4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(5) ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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(6)
		
(7)
(8)

มาตรฐานการศึกษา

จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปญ
ั ญา ทีเ่ หมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน�ำสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกให้ผมู้ สี ว่ นร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน�ำสู่การ
				 ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องตามหลักการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุดตามศักยภาพ เหมาะสมกับวัย
ความสามารถ ความแตกต่างของบุคคล ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ปกครอง ชุมชน และท้องถิน่ สนองการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ
โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนาเด็กให้เกิดความสุข
ในการเรียนรู้ เกิดทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ รวมทัง้ การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีคณะกรรมการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
		 ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย (เช่น ครู ผู้บริหารสถาน
		 ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรง
		 คุณวุฒ)ิ และหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
		 โรงเรียน
2. มีการน�ำผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและ
		 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
		 สถานศึกษา
3. มีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กนั ของหัวข้อส�ำคัญของหลักสูตรการ
		 ศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
		 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ สาระการเรียนรูร้ ายปี การจัดประสบการณ์
		 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สือ่ และแหล่งการเรียนรู้ การประเมิน
		 พัฒนาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นต้น)
4. มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตร
		 การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและสรุปผลทุกภาคเรียนและหรือ
		 ทุกปี
5. มีการน�ำผลการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้
		 หลักสูตร และหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนา
		 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีระบบและกลไกให้ผมู้ สี ว่ นร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
				 การจัดการศึกษาปฐมวัย
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยเกิ ด ความตระหนั ก และเข้ า ใจการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
เช่น การประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีกลไกทีท่ �ำให้ผมู้ สี ว่ นรวมทุกฝ่ายตระหนักและ
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มาตรฐานการศึกษา

เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น การแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบการนิเทศ ติดตาม
และการรายงานผล เป็นต้น โดยมีการวางแผน ด�ำเนินงาน ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น
ประเด็นการพิจารณา
1. มีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. มีระบบและกลไกให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจ
		 การจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการ
				 จัดการศึกษาปฐมวัย
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผู้น�ำท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความตระหนัก และมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม
การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ค�ำแนะน�ำ การ
ไปศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ การให้ศึกษาแผ่นพับ/แผ่นปลิว กิจกรรม
วันเปิดบ้าน เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะ
กรรมการสถานศึกษา หรือผู้น�ำท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สร้างการมีสว่ นร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผูป้ กครอง
				 ชุมชน และท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถาน

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ศึกษา ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีวธิ กี ารแสวงหาความร่วมมือจากผู้
ปกครอง ชุมชนและท้องถิน่ ทีจ่ ะระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ �ำหนดไว้ โดย
มีการก�ำหนดโครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน มีการด�ำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนิน
งานรวมทัง้ สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน และมีการน�ำผลทีไ่ ด้จากการสรุป
รายงานไปปรับปรุงพัฒนาการสร้างการมีสว่ นร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
มีการเปิดโอกาสและสร้างการมีสว่ นร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้
ปกครอง ชุมชน และท้องถิน่ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น เอือ้ ประโยชน์ หรืออ�ำนวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุดตามศักยภาพ
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ดังนี้
1. การมีอปุ กรณ์ ของเล่น ของใช้ เครือ่ งนอน จ�ำนวนเพียงพอ และขนาด
		 เหมาะสมกับเด็ก สะอาด และปลอดภัย
2. การมีมุมหนังสือ และจ�ำนวนหนังสือนิทานเพียงพอและเหมาะสม
		 กับวัย (เด็ก 1 คน : หนังสือนิทาน 8 เล่ม)
3. การมีพื้นที่สนามเด็กเล่น และมีเครื่องเล่นที่เหมาะสม ปลอดภัย
		 ส�ำหรับเด็ก
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4.
		
5.
		

มาตรฐานการศึกษา

การมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับการแปรงฟัน ล้างมือ และท�ำความสะอาดร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์ท�ำความสะอาดที่จ�ำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก
การมีมุมพยาบาลหรือห้องพยาบาลที่สะอาด เหมาะสมในการความ
ให้ช่วยเหลือเด็กเบื้องต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตามกฎบัตรการศึกษา
				 มงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P.19 - 20)
ค�ำอธิบาย
สถานศึ ก ษามี แ ผนงานและผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด สภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ตลอด
จนมีการจัดอาคารสถานทีท่ เี่ หมาะสมกับการใช้งานทีส่ ะท้อนบรรยากาศใน
โรงเรียนที่ซื่อสัตย์ต่อกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา มีแผนงานและผู้รับผิดชอบในการจัดสภาพแวดล้อม
		 บรรยากาศตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ตทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องเด็ก
2. สถานศึกษามีการจัดอาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่
		 สะท้อนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก เช่น รูปปั้นนักบุญหลุยส์
		 มารีย์ รูปปั้นแม่พระ เป็นต้น
3. เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูอ้ ย่างอิสระ อย่างเท่าเทียมเหมาะสมตามวัย
5. เปิดโอกาสให้เด็กได้แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน เหมาะสมตามวัย
6. มีส่วนร่วมในการดูแลหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
		 เคารพต่อชุมชนของชีวิต (MEC.P.19) เช่น มีโครงการ/กิจกรรม
		 ในการร่วมอนุรักษ์/ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
				 ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด� ำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การด�ำเนินงานของสถานศึกษาต้อง
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดท�ำข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง
ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้า
หมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มา
จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพเด็กตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้น
สังกัดเอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการสร้าง ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงศักยภาพของ
เด็ก ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและท้องถิ่น มาตรฐานที่
ก�ำหนดขึ้นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดท�ำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
2. มีความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 จัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
				 สถานศึ ก ษาที่ มุ ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
				 สถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
แสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม วิธกี าร งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบอย่าง
ชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้ โดย
มีการก�ำหนดกรอบเวลาของการด�ำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการด�ำเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห์ และ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการน�ำแผนสูก่ ารปฏิบตั ติ ามกรอบระยะ
เวลาที่ก�ำหนดไว้
ประเด็นการพิจารณา
มีการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากผลการด�ำเนินการตามข้อรายการ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ�ำเป็นของสถาน
		 ศึกษา และก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมี
		 จุดเน้นที่คุณภาพเด็ก สะท้อนคุณภาพความส�ำเร็จที่ชัดเจนและเป็น
		 รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2. ก�ำหนดวิธีการด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรม
		 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
3. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่
		 ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
4. ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา เด็ก ผู้ปกครอง
		 องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น และด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนด
		 ไว้ครบถ้วน
5. ก�ำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ
		 เป้าหมายทุกโครงการ / กิจกรรม
6. จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีทสี่ อดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการ
		 ศึกษาของสถานศึกษา
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7. ก�ำหนดปฏิทนิ การน�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
8. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีต่อ
		 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหรือคณะกรรมการสถาน
		 ศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
9. น�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีแต่ละปีสกู่ ารปฏิบตั ิ ตามกรอบระยะเวลา
		 ที่โครงการ/กิจกรรมก�ำหนด
10. ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผน
		 ปฏิบัติการประจ�ำปี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
				 จัดการ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดท�ำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง
ครอบคลุม พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจ
ด้านการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดจากความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้ได้ทันต่อความ
ต้องการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและใช้ได้ทันต่อ
		 ความต้องการ
2. มีการจัดท�ำสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม พร้อมใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาทีค่ รอบคลุมภารกิจด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ
3. มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาน
		 ศึกษา
4. มีการประเมินผลระบบสารสนเทศและน�ำไปวางแผนพัฒนาต่อใน
		 ปีการศึกษาต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
				 การศึกษาของสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวของการปฏิบัติ
งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถาน
ศึกษา และจัดท�ำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
พร้อมทัง้ เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้อง
ด�ำเนินการทุกปี
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
		 สม�่ำเสมอ
2. มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
3. มีการจัดท�ำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาทุกปี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 น�ำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
				 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการน�ำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นการพิจารณา
1. มี ก ารน� ำ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในไปใช้ ใ นการ
		 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการน�ำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปใช้ในการ
		 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
				 ภายใน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดท�ำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการ
ศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจ�ำปี หลังจากสถานศึกษา
ด�ำเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา น�ำเสนอต่อคณะกรรม
สถานศึกษา (หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่น) ให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอหน่วย
งานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานสู่สาธารณชน โดยสถาน
ศึกษาน�ำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีสาระส�ำคัญ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรุปและจัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
		 ภายในของสถานศึกษา
2. มีการน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
		 หรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถาน
		 ศึกษาให้ความเห็นชอบและรายงานสู่สาธารณชน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารและด� ำ เนิ น งานตามมาตรฐาน
				 การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
				 (BSG.)
ค�ำอธิบาย
บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมี
ความรูค้ วามเข้าใจ บริหารงานและด�ำเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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ประเด็นการพิจารณา
1. บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
		 มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. โรงเรียนด�ำเนินการบริหารและพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษามูลนิธิ
		 คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

1.2.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
				 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการก�ำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด�ำเนินงานสร้าง ส่ง
เสริม ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถาน
ศึกษา ชุมชน พ่อแม่ ผูป้ กครอง และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเกิดการเรียนรูโ้ ดยผ่าน
สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรูต้ า่ งๆ จนสามารถสร้าง
ความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กและบุคลากร
				 ในสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการก�ำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน สร้าง และ
พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ตามวัย ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ สามารถน�ำ
ความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้
เด็ก บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียน
รูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ งั้ ภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือนิทาน หนังสือให้
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ความรู้ผู้ปกครอง หรือสารสัมพันธ์ของสถานศึกษา เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
1. มีขนั้ ตอนการด�ำเนินงาน สร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถาน
		 ศึกษาโดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและ
		 ภายนอกสถานศึกษา จัดท�ำแผนพัฒนาและด�ำเนินการตามขั้นตอน
		 ตามที่ก�ำหนด
2. ด�ำเนินการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานในข้อ 1 และ
		 น�ำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผเู้ รียน บุคลากรในสถานศึกษา
		 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
		 ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขนั้ ตอน วิเคราะห์
		 ข้ อ มู ล สารสนเทศแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายนอกสถานศึ ก ษาจั ด ท� ำ แผน
		 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและด�ำเนินการตามขัน้ ตอนตาม
		 ที่ก�ำหนด
4. ด�ำเนินการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานในข้อ 3 และ
		 น�ำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. สรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
		 ภายนอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
			 ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ค�ำอธิบาย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู เด็ก พ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุมชน ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรูต้ า่ ง ๆ จนสามารถ
สร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นการพิจารณา
1. ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลากรในสถานศึกษา
		 มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ผ่ า นกิ จ กรรม สื่ อ เทคโนโลยี
		 สารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
2. บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษามี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางที่
		 ก�ำหนดไว้ตามข้อ 1
3. มีการสรุปองค์ความรู้ที่จ�ำเป็น (Knowledge Mapping) ที่ได้จากการ
		 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 1
4. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลีย่ นเรียน
		 รู้ร่วมกันกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เช่น ครอบครัว ชุมชน
		 และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ 9.3 สถานศึ ก ษาสร้ า งกลไก โครงสร้ า ง และวิ ธี ก ารต่ า งๆ ใน
			 กระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการ
			 ด�ำเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอด
			 จนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ (BSG.)
			 (MEC. P.15 -16)
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์
เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสม และทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษาตลอด
จนสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุนต่อบรรดาผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ
ตามบริบทและความเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสร้างกลไก วิธีการและประสานสัมพันธ์ระหว่าง
		 บุคคล (ผูป้ กครอง ชุมชน ศิษย์เก่า) และองค์กรอืน่ ๆ อย่างเหมาะสม
		 ในการผนึกพลังเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา
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สถานศึกษาสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินงาน พัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาของบุคคล องค์กร
ในท้องถิ่นและชุมชนกับสถานศึกษา (BSG. MEC. P.27 - 28)
สถานศึกษาให้การสนับสนุนต่อบรรดาผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ ตามบริบท
และความเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 สถานศึกษามีสว่ นร่วมในเครือข่ายการท�ำงานใดๆ กับสถาบัน
				 ของโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง
				 ประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ
				 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.),
				 MEC. P.26)
ค�ำอธิบาย
สถานศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มหรื อ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการฯ/
อนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายฯ แผนงานของฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิฯ ในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์และโอกาสต่างๆ เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาเข้าร่วมหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ/
		 อนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิฯ
2. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน
		 ของฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการฯ/อนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตาม
		 บริบทและโอกาสต่าง ๆ เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
		 สัมมนา เป็นต้น
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มาตรฐานการศึกษา

1.2.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามปรั ช ญา
				 วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีกระบวนการด�ำเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษา
เพือ่ ให้คณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามปรัชญา วิสยั ทัศน์
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กอย่างองค์รวม ซึง่ เกิดจากการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร ครู
พ่อแม่ ผูป้ กครอง บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอกและมีผลการด�ำเนิน
งานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย
				 ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
				 สถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการด�ำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่
สถานศึกษาก�ำหนดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมเด็กให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ จุด
เน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ระดับปฐมวัย
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดโครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผน
		 ปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษาที่จัดท�ำขึ้นจากการมีส่วนร่วม
		 ของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก
2. มี โ ครงการ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ จุ ด เน้ น
		 เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และได้รับการ
		 เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
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บุคลากร ผูเ้ กีย่ วข้องและเด็กได้ปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม
ที่สถานศึกษาก�ำหนดอย่างครบถ้วน
มีการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้นของ
สถานศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การก� ำ กั บ ติ ด ตามและนิ เ ทศอย่ า ง
สม�่ำเสมอ
สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่
สนับสนุนส่งเสริมเด็กที่บรรลุตามปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีผลการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่สถาน
ศึกษาก�ำหนดและค�ำตอบของผลลัพธ์การด�ำเนินงานตอบสนองปรัชญา วิสยั
ทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
รวมทัง้ สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นทีย่ อมรับของชุมชน
และท้องถิน่ เช่น โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทัว่ ไป
โรงเรียนอนุบาลประจ�ำจังหวัด โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียน
เครือข่ายปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนที่ด�ำเนินการทดลองวิจัยพัฒนารูป
แบบการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
การสอนภาษาธรรมชาติแนวคิดวอลดอฟ แนวคิดมอนเตสเซอรี่ แนวคิดเรค
จิโอเอมิเลีย และแนวคิดไฮสโคป เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
มีผลการด�ำเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้น
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
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1.2.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
				 เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยมีการก�ำหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรปู การศึกษาของหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีส่ ถานศึกษาได้รบั มอบหมายหรือก�ำหนดเอง เพือ่ พัฒนา
และส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น โดยมีการก�ำหนด แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
กาลเวลาและปัญหาสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น การปฏิรปู การศึกษา การส่งเสริม
หรือสืบสานโครงการพระราชด�ำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การรณรงค์เรือ่ งสิทธิพนื้ ฐานของเด็ก การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วน
ร่วมในการก�ำหนดมาตรการส่งเสริมและส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้การ
รับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 จั ด โครงการ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ตามนโยบาย
				 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดท�ำโครงการ กิจกรรมปฐมวัยเพื่อตอบสนองนโยบาย
ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษาระดับปฐมวัยโดยมีการก�ำหนดมาตรการที่
น�ำมาปรับปรุง พัฒนา และด�ำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและ
มุ่งมั่น มีการน�ำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมิน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาก�ำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อขับ
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เคลื่อนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้เข้าสู่มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษา
ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง) ยกระดับมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการ
รับรองและมีผลการประเมินในระดับดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รบั การ
รับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก) ตอบสนองนโยบายตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้น
		 สังกัดตามแนวทางปฏิรปู การศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย
		 ในการจัดท�ำแผนงานโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
		 ศึกษาปฐมวัย
2. มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
		 หน่วยงานอื่น ๆ
3. มีโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยทีจ่ ดั ขึน้
		 เด่นชัดตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรปู การศึกษาอย่างน้อย 2
		 โครงการหรือกิจกรรมต่อปีการศึกษา
4. มีการด�ำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นระบบตามวงจร
		 คุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง 3 ปี
5. การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้ รียน พ่อแม่ ผูป้ กครอง
		 และผู้เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมที่จัดขึ้น
6. มีการนิเทศ ติดตามการด�ำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
7. มีการสรุปโครงการฝ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของ
		 โครงการฝ กิจกรรมทีต่ อบสนองต่อนโยบายและตามแนวทางปฏิรปู
		 การศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการก�ำหนดเป้าหมายของการด�ำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ที่ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับปฐมวัย และมีผล
สัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม บรรลุผลตามเป้าหมาย
โดยเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและพอใจในการ
ด�ำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลสัมฤทธิข์ องโครงการ /กิจกรรมทีต่ อบสนองนโยบายตามแนวทาง
		 ปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย บรรลุผลตามเป้าหมาย
2. บุคลากรในสถานศึกษามีสว่ นร่วมและพึงพอใจต่อผลการด�ำเนินงาน
		 โครงการ/กิจกรรมทีต่ อบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรปู การศึกษา
		 ระดับปฐมวัย
3. ผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่ตอบสนอง
		 นโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับปฐมวัย เกิดประโยชน์
		 เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบ
		 สถานศึกษา

ส่วนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 2.1
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
2.1.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
1.2 มีน�้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะ
		 ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
		 กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2.5 พัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
		 มงฟอร์ตและการมีส่วนร่วมใน การกระท�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
		 สังคม (BSG.) (MEC. P.11)
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
					 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนสิ ยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
		 เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
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3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค�ำถามเพื่อค้นคว้าหา
		 ความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
		 ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน�ำเสนอผลงาน
3.5 ใฝ่รู้ แสวงหาความเชือ่ ค่านิยม วิถชี วี ติ และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
		 ประจ�ำวัน (BSG.)
3.6 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (BSG.)
มาตรฐานที่ 4 ผู ้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด
					 สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
		 เขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 น�ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 ก�ำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
4.5 รู ้ ทั น ฉลาดเลื อ กและสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ และสารรวมทั้ ง
		 เทคโนโลยีและเครือข่ายของสังคม (BSG.) (MEC. P.13)
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส�ำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
5.5 สามารถใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า ง
		 ประเทศ (BSG.)
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท�ำงาน รักการท�ำงาน สามารถท�ำงาน
					 ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการท�ำงานและด�ำเนินการจนส�ำเร็จ
6.2 ท�ำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
		 ตนเอง
6.3 ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
		 สนใจ
6.5 สามารถเชื่อมโยงประสานการท�ำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือ
		 หน่วยงานต่างๆ จนบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นๆ (BSG.)
		 (MEC. P.15-16)
มาตรฐานที่ 6 (BSG.) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
					 เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย “ ยึดมั่นสัจธรรม มีความ
					 วิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคม ”
6.1 ยึดมั่นสัจธรรม
6.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ
6.3 รับผิดชอบต่อสังคม

2.1.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
					 เกิดประสิทธิผล
7.1 ครู มี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นความรู ้ ทั ก ษะ
		 กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผน
		 การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองความแตกต่างระหว่าง
		 บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
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7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน�ำบริบทและ
		 ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมกี ารวัดและประเมินผลทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
		 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คำ� แนะน�ำ ค�ำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทัง้ ด้านการ
		 เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมกี ารศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาทีต่ นรับผิดชอบ
		 และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
		 สถานศึกษา
7.9 ครูจดั การเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รบั มอบหมายเต็มเวลาเต็มความ
		 สามารถ
7.10 ครูมีความวิริยะ อุตสาหะมุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ส�ำเร็จประโยชน์
			 สูงสุด (BSG.) (ปรัชญามูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)
7.11 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตนตาม
			 หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) (MEC. P.37)
7.12 ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (BSG.) (MEC. P.37)
มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
					 และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ำ� และความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
		 ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
		 ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
		 อ�ำนาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการ
		 ศึกษา
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8.6 ผูบ้ ริหารให้คำ� แนะน�ำ ค�ำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการ
		 ศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
8.7 ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษา
		 มงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P.24 - 26)
8.8 ผู้บริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ของต่อสถาน
		 ศึกษาได้สำ� เร็จประโยชน์สงู สุด (BSG.)
8.9 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตน
		 ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
8.10 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา (BSG.)
			 (MEC. P.12)
8.11 ผู้บริหารน�ำระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วย
			 ระบบ หลักการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหาร
			 จัดการ (BSG.) (ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
			 หมวด 6 มาตรา 48)
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั งิ าน
					 ตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะเบียบก�ำหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก�ำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
		 ด�ำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
					 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิม่ เติมทีห่ ลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด
			 ความสามารถและความสนใจ
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10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
			 ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
			 จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน ก�ำกับ ติดตามตรวจสอบ และน�ำผลไปปรับปรุงการ
			 เรียนการสอนอย่างสม�่ำเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
			 ผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ง่ เสริม
					 ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
			 มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพ
			 แวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
			 ของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้
			 เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
11.4 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต
			 (BSG.) (MEC. P.19 - 20)
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
					 ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
12.1 ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
			 ศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
			 เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
			 ศึกษาของสถานศึกษา
12.5 น�ำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
			 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
12.7 สถานศึกษามีการบริหารและด�ำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการ
			 ศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.)

2.1.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 				
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
					 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายในสถานศึ ก ษาและใช้
			 ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือ่
			 พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทัง้ ผู้
			 ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
			 สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธกี ารต่างๆ ในกระบวนการ
			 ศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการด�ำเนินงานและการ
			 พัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุน
			 ต่อบรรดาผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ (BSG.) (MEC. P.15 -16)
13.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการท�ำงานใดๆ กับสถาบันของ
			 โรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะ
			 กรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
			 แห่งประเทศไทย (BSG.)

81

82

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มาตรฐานการศึกษา

2.1.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
					 ปรัชญาและจุดเน้นที่ก�ำหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัย
			 ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการด�ำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
			 ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
2.1.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรปู การ
					 ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาให้ ย กระดั บ
					 คุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตาม
			 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ส่วนที่ 2.2
ประเด็นการพิจารณาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
2.2.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ มีน�้ำหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รูจ้ กั ป้องกันและหลีก
เลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื่ รวมทัง้ แสดงออกถึงอารมณ์
และความรูส้ กึ ซาบซึง้ เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะน่ารืน่ รมย์
ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ�ำวัน สามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการได้ตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนรูจ้ กั ดูแลตนเองให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน
และเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการเผย
แพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด เรียบร้อย เครื่องแต่งกาย
		 และเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
2. ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
3. เข้าร่วมกิจกรรมออกก�ำลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
		 รณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน�้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
					 มาตรฐาน
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบ
เทียบน�้ำหนักส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษาหรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีพฒ
ั นาการทางร่างกายและการเจริญเติบโตตามวัยโดยเปรียบเทียบ
		 น�้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง กั บ อายุ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานของกรมอนามั ย
		 กระทรวงสาธารณสุข
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ
		 ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก
					 สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
					 ทางเพศ
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา
และอบายมุขต่างๆ รูจ้ กั วิธดี แู ลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากโรคและอุบัติภัย รวมทั้งจากอุบัติเหตุ การ
ทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ
ประเด็นการพิจารณา
1. รูเ้ ท่าทันและป้องกันตนเองให้พน้ จากสิง่ เสพติดให้โทษ สิง่ มอมเมา
		 และอบายมุขต่าง ๆ
2. รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
		 รุนแรง
3. รู้จักวิธีป้องกันจากโรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
					 เหมาะสม
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ว่าอะไร คือ จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง
มีความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี สร้างขวัญและก�ำลังใจใน
ตนเองได้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ไม่กลัวความล้มเหลว
ความผิดหวัง แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัยและ
บทบาทหน้าที่
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
2. มีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง
3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสาร
ระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับ
ผู้อื่น สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่
แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลง ค�ำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
3. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
4. ปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
					 นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนาการ
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข สร้างสรรค์ผลงานได้ตาม
จินตนาการของตน และสามารถใช้ประโยชน์จากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
และหรือนันทนาการ ในชีวิตประจ�ำได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความชอบและเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
		 นาฏศิลป์ กีฬา /นันทนาการ
2. สนใจ ซาบซึง้ และเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา/
		 นันทนาการ
3. สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
		 จินตนาการ
4. ใช้ประโยชน์จากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาประยุกต์ใช้
		 ในชีวิตประจ�ำวัน
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 มีความเอือ้ อาทรต่อผูอ้ นื่ กตัญญูกตเวทีตอ่ บุพการีและผูม้ ี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างมี
ความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
เป็นคนดีของสังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว้ 8 ประการ ได้แก่
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ
ซึ่งแต่ละคุณลักษณะมีนิยาม ดังนี้
คุณลักษณะ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์		
								
								
								

การแสดงออก
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ สดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมใิ จ เชิดชู ความ
เป็นชาติไทย ปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนาทีต่ นนับถือ
และแสดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์

2. ซือ่ สัตย์สจุ ริต				 ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ รงตามความเป็นจริงทัง้ ทางกาย วาจา ใจ
								 และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด�ำเนิน
								 ชีวติ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท�ำความผิด
3. มีวินัย						 ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ นตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อ
								 บังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติ
								 วิสยั ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
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คุณลักษณะ
4. ใฝ่เรียนรู้					
								
								
								
								
								
								
5. อยู่อย่างพอเพียง			
								
								
								
								
6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน		
								
								
								
								
7. รักความเป็นไทย			
								
								
								
								
8. มีจิตสาธารณะ			
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การแสดงออก
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ มี
ความเพียรพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรูแ้ สวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้
ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ ด้วย
การเลื อ กใช้ สื่ อ อย่ า งเหมาะสม บั น ทึ ก ความรู ้
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถ่ายทอด เผยแพร่และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ผู ้ เ รี ย นด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ า งประมาณตน มี เ หตุ ผ ล
รอบคอบระมัดระวัง อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ด้วยความรับผิด
ชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสีย่ งและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ สดงออกถึงความตัง้ ใจปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม
ทุม่ เทก�ำลังกาย ก�ำลังใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
ให้สำ� เร็จลุลว่ งตามเป้าหมายทีก่ �ำหนดด้วยความรับ
ผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ
เห็นคุณค่าชืน่ ชม มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ สืบทอด
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีความกตัญญูกตเวที ใช้
ภาษาไทยในการสือ่ สารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ สดงออกถึงการเป็นผูใ้ ห้และ
ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตน เพื่อท�ำ
ประโยชน์สว่ นรวม เข้าใจเห็นใจ ผูท้ มี่ คี วามเดือดร้อน
อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมด้วยแรงกาย
สติ ป ั ญ ญา ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ แก้ ป ั ญ หาหรื อ ร่ ว ม
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน
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ประเด็นการพิจารณา
มีรายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนแสดงออกถึงความมีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือ
อ่อนแอกว่า ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือมีส่วนร่วมที่แสดงถึงความรับผิด
ชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมแสดงความกตัญญูกตเวที โดยประพฤติ
ตนถูกต้อง เหมาะสม เอาใจใส่ดแู ลช่วยเหลือกิจการงาน ตอบแทนผูม้ พี ระคุณ
ประพฤติตนเป็นผูเ้ รียนทีด่ ี โดยแสดงความสุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารีชว่ ย
เหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มุ่งมั่นในการเรียน ดูแลรักษาสถาน
ที่ สิง่ ของทัง้ ส่วนรวมและส่วนตัว ยึดมัน่ ในวิถชี วี ติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน�้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
2. เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ)
3. เป็นผู้เรียนที่ดี
4. บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและ
กัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น กฎกติกา
แห่งกิริยามารยาท การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความ
คิด ความเชื่อ เป็นต้น และสามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ประเด็นการพิจารณา
1. แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
		 ความเข้าใจ
2. แสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
3. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
4. ปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนเข้าใจถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมอย่างถูกต้อง ชัดเจน รูค้ ณ
ุ ค่า
ของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วม
คิด ร่วมท�ำในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบ�ำรุง
รักษาสาธารณสมบัติ
ประเด็นการพิจารณา
1. ตระหนัก รู้คุณค่า ของสิ่งแวดล้อม
2. ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 พั ฒ นาค่ า นิ ย มตามแนววิ ถี จิ ต ของนั ก บุ ญ หลุ ย ส์ มารี ย ์
					 กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และการมีส่วนร่วมในการกระท�ำเพื่อ
					 การเปลี่ยนแปลงในสังคม (BSG.) (MEC. P.11)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนประพฤติตนตามค่านิยมตามแนววิถจี ติ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง
เดอ มงฟอร์ต ซึง่ ประกอบด้วยมิตทิ างสังคม ได้แก่ ความยุตธิ รรม มีสนั ติภาพ
เสรีภาพ และมิตขิ องบุคคล ได้แก่ มีศกั ดิศ์ รี มีอสิ รภาพ มีธรรมสิทธิ ด้วยการ
มีส่วนร่วมในการกระท�ำเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ประเด็นการพิจารณา
1. ปฎิบตั ติ นตามค่านิยมตามแนววิถจี ติ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
		 มงฟอร์ต ในมิติทางสังคม ได้แก่ ความยุติธรรม มีสันติภาพ และ
		 เสรีภาพ
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ปฎิบตั ติ นตามค่านิยมตามแนววิถจี ติ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต ในมิติของบุคคล ได้แก่ การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ มีอิสระภาพ มีธรรมสิทธิ
จัด/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน องค์กรต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ จนเกิดผลดี/เป็นแบบอย่างในองค์กร/ชุมชน

มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้
					 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค�ำถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน�ำเสนอผลงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้อง
					 สมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนแสดงออกถึงความชอบอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
มีความตัง้ ใจและต้องการทีจ่ ะอ่าน มีการแสดงออกเป็นเวลานาน เห็นได้จาก
การอ่านหนังสือทุกที่เมื่อมีเวลาและโอกาส ต้องการจะอ่านเองโดยไม่มีการ
บังคับ พอใจที่จะอ่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการ
อ่าน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความ
สนใจ รู้จักค้นหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
ประเด็นการพิจารณา
1. อ่านหนังสือ บทความ หรือสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ทุกทีเ่ มือ่ มีเวลาและโอกาส
2. ยืมหนังสือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิง่ พิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่ง
		 เรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติม
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มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความ
สนใจ
มีผลงานจากการค้นหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ
ต่างๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตัง้ ค�ำถามเพือ่ ค้นคว้า
					 หาความรู้เพิ่มเติม
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนสามารถอ่านหนังสือ บทความ หรือสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การอ่าน อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถจับประเด็น
เนือ้ หาทีอ่ า่ นได้ สามารถจับประเด็นใจความหลักจากสิง่ ทีฟ่ งั ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน สามารถสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวแล้วสรุปเป็นความรู้ได้ สามารถ
ก�ำหนดประเด็นในการพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่นได้ และสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่อง
ราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความสามารถในการอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2. มีความสามารถในการจับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟัง
3. มีความสามารถในการสังเกตสิง่ ต่างๆ รอบตัวแล้วสรุปเป็นความรูไ้ ด้
4. มีความสามารถในการพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลก
		 เปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
5. มี ค วามสามารถในการเขี ย นถ่ า ยทอดความรู ้ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด
		 เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นได้
6. มีความสามารถในการตั้งค�ำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
					 เรียนรู้ระหว่างกัน
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดความเห็น องค์ความรู้ และวิธีการเรียนรู้ระหว่างกัน แบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
2. มีการแลกเปลีย่ นความคิดความเห็น องค์ความรูแ้ ละวิธกี ารเรียนรูใ้ น
		 กลุ่มร่วมกัน
3. มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
		 เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน�ำเสนอผลงาน
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
สืบค้น และน�ำเสนอข้อมูล และหรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้
2. มีการสืบค้นความรู้และสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
3. มีการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล เพื่อการเรียนรู้
4. มีการน�ำเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อการ
		 เรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และน�ำไปประยุกต์
					 ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนเสาะแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ร่วมกับวิถีชีวิตในชุมชน ส่ง
ผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการแสวงหาและสร้างความเข้าใจในค่านิยม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
		 ภูมิปัญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม/ภู มิ ป ั ญ ญา
		 ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับชุมชน
		 องค์กรต่างๆ ทั้งภายในหรือต่างประเทศ
3. น�ำค่านิยม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจ
		 พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�ำวันของตนได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร
					 (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนสามารถพิจารณา แยกแยะ และใช้เหตุผลในการเรียนรู้ ร่วมมือ ท�ำงาน
และปฏิบัติกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม
2. แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ให้
		 เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ
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มาตรฐานที่ 4 ผู ้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด
					 สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดได้ตลอดแนว
มีการจัดระเบียบความคิด ใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิด สรุปความคิด
จากเรือ่ งทีอ่ า่ น ฟัง และดูสอื่ สารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
น�ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ ก�ำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
					 พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ า่ น ฟัง และดูโดย
แยกแยะข้อเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มความคิด เชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และสื่อสารเพื่อเสนอความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
2. มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อเสนอความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
		 และดูโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 น�ำเสนอวิธคี ดิ วิธแี ก้ปญ
ั หาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการน�ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้
ภาษาพูดหรือเขียน หรือด้วยวิธีการอื่นตามความคิดของตนเอง เช่น การ
อธิบาย การเขียนผังความคิด (Mind map) การเขียนรายงาน การเขียนเรียง
ความ การใช้สื่อประกอบการน�ำเสนอ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ

มาตรฐานการศึ ก ษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ประเด็นการพิจารณา
1. มีความสามารถในการน�ำเสนอรูปแบบวิธีคิดโดยใช้ภาษาพูดหรือ
		 เขียน หรือด้วยวิธีการอื่นตามความคิดของตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
2. มีความสามารถในการน�ำเสนอรูปแบบวิธแี ก้ปญ
ั หาโดยใช้ภาษาพูด
		 หรือเขียน หรือด้วยวิธีการอื่นตามความคิดของตนเอง เพื่อให้ผู้อื่น
		 เข้าใจ
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นส�ำหรับการน�ำเสนอ
		 เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ก�ำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
					 ประกอบ
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการก�ำหนดเป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้ส�ำเร็จ โดยการ
รวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา คาด
คะเนสถานการณ์หรือคาดคะเนค�ำตอบเพือ่ ก�ำหนดเป้าหมาย และก�ำหนดทาง
เลือกตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน
หรือโต้แย้ง
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความสามารถในการก�ำหนดเป้าหมาย
2. มีความสามารถในการคาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเนค�ำตอบ
3. มีความสามารถในการก�ำหนดทางเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
		 เหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดริเริม่ รวบรวม ผสมผสานและแตกความ
คิดจากเดิมไปสูค่ วามคิดแปลกใหม่ทไี่ ม่ซ�้ำของเดิม เชือ่ มโยงหรือผสมผสาน
ประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วย
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ตนเอง มีผลงานแปลกใหม่ และมีการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทัง้ ในและ
นอกสถานศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความสามารถในการคิดริเริ่มรวบรวม ผสมผสานและแตกความ
คิดจากเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ�้ำของเดิม เชื่อมโยงหรือ
ผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่
2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง มีผลงานแปลก
ใหม่ และมีการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั้งในและนอกสถาน
ศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวม
					 ทัง้ เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม (BSG.) (MEC. P.13)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ คัดกรอง และใช้เหตุผลทีถ่ กู ต้องในการบริโภค
และประยุกต์ใช้ ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายทางสังคม และเทคโนโลยี อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่าน
		 การไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร เชื่อมโยงความสัมพันธ์
		 ระหว่างข้อมูล ความคิดต่างๆ ได้ และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูก
		 ต้องและมีเหตุผล
3. ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายทางสังคม เพือ่
		 พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลในสังคมในบริบทต่างๆ ได้อย่าง
		 เหมาะสม
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นตามหลักสูตร
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีผลการประเมิน
สมรรถนะส�ำคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือเขต
พื้นที่การศึกษาก�ำหนด
ประเด็นการพิจารณา
มีรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับโรงเรียนทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น เปรียบเทียบผลสรุปตามที่ก�ำหนดใน
เป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาก�ำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมิ น สมรรถนะส� ำ คั ญ ตามหลั ก สู ต รเป็ น ไป
					 ตามเกณฑ์
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีผลการประเมินสมรรถนะส�ำคัญตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด
ซึง่ ได้แก่ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ประเด็นการพิจารณา
สมรรถนะ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
									
									
									
									
									
2. ความสามารถในการคิด		
									
									
									
									
									
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
									
									
									
									
									
4. ความสามารถในการใช้		
ทักษะชีวิต					
									
									
									
									
									
									
									

พิจารณาจาก
- การรับและส่งสาร
- วัฒนธรรมในการใช้ภาษา
- การเลือกใช้และบูรณาการสือ่ หรือเครือ่ งมือ
ที่หลากหลายเพื่อการถ่ายทอด
- แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และทัศนะ
ของตนเอง
- การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
เป็นระบบ
- การคิดวางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
- การสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศเพือ่ การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคม
- การเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลีย่ นแปลง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม
- การแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
- การใช้ เ หตุ ผ ล คุ ณ ธรรม และข้ อ มู ล
สารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ
- การติดต่อสือ่ สารและสร้างความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่นในเชิงบวกและท�ำงาน
- ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ใ นฐานะเป็ น
สมาชิกในสังคม
- การปรับตัวให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม
-ความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์
ที่เป็นปัญหา
- การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

มาตรฐานการศึ ก ษา

สมรรถนะ
5. ความสามารถในการใช้		
เทคโนโลยี					
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พิจารณาจาก
- การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียน
รู้ การสือ่ สาร การท�ำงานการแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์
- การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
- การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ และเลือกใช้สื่อได้เหมาะสม
กับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย นเป็ น ไป
					 ตามเกณฑ์
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในภาพรวมจาก
การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเขียนเรือ่ งหรือข้อความทีไ่ ด้จากการอ่าน ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก�ำหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. มีรายงานสรุปความสามารถในการอ่านของผูเ้ รียนในแต่ละระดับชัน้
		 และภาพรวมโรงเรียน
2. มีรายงานสรุปความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียนในแต่ละ
		 ระดับชั้นและภาพรวมโรงเรียน
3. มีรายงานสรุปความสามารถในการเขียนของผู้เรียนในแต่ละระดับ
		 ชั้นและภาพรวมโรงเรียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
ประเด็นการพิจารณา
มีรายงานสรุปผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษา
					 ต่างประเทศ (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่าง
ประเทศ ในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับวัย โดยภาษาต่างประเทศภาษาหลักที่ต้องสามารถสื่อสารได้
คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
คือ ภาษาจีน /ภาษาญี่ปุ่น /ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ จัดให้มีการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
1. สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และใน
		 การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัย
2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ในการฟัง การ
		 พูด การอ่าน การเขียน และในการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
		 เหมาะสมกับวัย หรือใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษา
		 อังกฤษ คือ ภาษาจีน /ภาษาญี่ปุ่น /ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ สื่อสารใน
		 ชีวิตประจ�ำวันได้เหมาะสมกับวัย
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท�ำงาน รักการท�ำงาน สามารถท�ำงาน
					 ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผน
การท�ำงานด�ำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการ
ตรวจสอบทบทวนการท�ำงานเป็นระยะๆ จนงานทีด่ ำ� เนินการบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก�ำหนดจนส�ำเร็จอย่างมีคุณภาพ ท�ำงาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถ
ท�ำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ตัวบ่งชี้ 6.1 วางแผนการท�ำงาน และด�ำเนินการจนส�ำเร็จ
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถใน
การวางแผนการท�ำงาน ด�ำเนินงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด มีการตรวจสอบ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท�ำงานเป็นระยะๆ ไม่กอ่ ให้เกิดปัญหา อุปสรรค
ในการท�ำงาน จนงานบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
อย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการวางแผนการท�ำงาน
2. มีการด�ำเนินงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
3. มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท�ำงาน
4. การท�ำงานบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด
5. มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ 6.2 ท�ำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
				 ของตนเอง
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีความรูส้ กึ พึงพอใจและชืน่ ชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ปฏิบตั ิ
งานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบใน
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การปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอน ยอมรับในค�ำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อ
ผลส�ำเร็จของผลงาน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความเต็มใจและพึงพอใจต่อการท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีการปฏิบตั งิ านด้วยความกระตือรือร้น ตัง้ ใจ พากเพียร และละเอียด
		 รอบคอบ
3. ยอมรับในค�ำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
4. มีความมุ่งมั่นพัฒนางานของตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอเพื่อให้เกิดความ
		 สมบูรณ์
5. ชื่นชมและภาคภูมิใจต่อผลส�ำเร็จของผลงานตนเอง
ตัวบ่งชี้ 6.3 ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการ
ท�ำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผูน้ ำ�
และผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการท�ำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาท
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลส�ำเร็จ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการท�ำงานกับหมู่คณะ
2. มีความสามารถในการท�ำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
3. แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลและยอมรับฟังความ
		 คิดเห็นของเพื่อน
4. เป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี
5 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการท�ำงานร่วมกับหมู่คณะจน
		 บรรลุผลส�ำเร็จ
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ตัวบ่งชี้ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
				 ตนเองสนใจ
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูล และ
แสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อน�ำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์
และคุณค่า
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2. บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
3. แสวงหาความรู้ในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
4. มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
5. แนะน�ำ ชักชวน อาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์
		 และคุณค่า
ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 สามารถเชื่อมประสานการท�ำงานร่วมกันของบุคคลและ/
					 หรือหน่วยงานต่างๆ จนบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
					 นั้นๆ (BSG.) (MEC. P.15-16)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการท�ำงานร่วมกันของบุคคลและหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ ตระหนักถึงและเคารพในความแตก
ต่างเฉพาะบุคคล ด้วยความสมานสามัคคี เพื่อบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประ
สงค์นั้นๆ
ประเด็นการพิจารณา
1. สามารถเชือ่ มประสานการท�ำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วย
		 งานต่างๆ ได้ตามบริบท
2. ผลการด�ำเนินงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆ บรรลุ
		 ผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
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มาตรฐานที่ 6 (BSG.) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
					 เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คือ “ ยึดมั่นสัจธรรม มี
					 ความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคม ”
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนยึดมัน่ สัจธรรม คือ ผูเ้ รียนแสวงหา เข้าถึงและเห็นคุณค่าของความ
เป็นจริงของธรรมะตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือในการพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลที่ อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ คือ ผู้เรียนมีความเพียรพยายาม มีความ
ตั้งใจในการฝ่าฟันความยากล�ำบากจนบรรลุเป้าหมาย
ผู้เรียนรับผิดชอบต่อสังคม คือ ผู้เรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/องค์กร
ซึง่ สะท้อนเป็นวัฒนธรรมในแต่ละบริบท และต่อโลกในมิตติ า่ ง ๆ ได้แก่ มิติ
ทางสังคม (การเมือง/เศรษฐกิจ) มิติทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) และมิติทาง
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ยึดมัน่ สัจธรรม (BSG. , (มติการประชุมพิจารณาอัตลักษณ์),
					 (MEC. P.39)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนยึดมัน่ สัจธรรม คือ ผูเ้ รียนแสวงหา เข้าถึงและเห็นคุณค่า ของความ
เป็นจริงของธรรมะ ตามหลักของศาสนาทีต่ นนับถือในการพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลที่ อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
ประเด็นการพิจารณา
1. อิม่ เอิบ (Fulfilled) คือ การพัฒนาตนเองให้ ครบทัง้ 5 มิติ ได้แก่ ด้าน
		 สังคม ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ
		 โดยการแสวงหา เข้าถึงและปฎิบัติอย่างสม�่ำเสมอ (MEC. P.39)
2. อบอุ่น (Warm) คือ การพัฒนาตนเองให้ คือ เป็นที่น่าพักพิงใกล้ชิด
		 (MEC. P.12)
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อารี (Charitable) คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีน�้ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ผู้อื่น/สังคม (MEC. P.8 - 9, 11)
มีคุณธรรม (Moral) คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ (MEC. P.8 - 9)
คุณภาพสากล (Universal Character) คือ สามารถวางและแสดงตน
อย่างเหมาะสม สง่างามทุกสถานที่ ทุกบริบท

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 (BSG.) มีความวิรยิ ะ อุตสาหะ (BSG., (การประชุมพิจารณา
					 อัตลักษณ์), ( MEC. P.18)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีความวิรยิ ะ อุตสาหะ คือ ผูเ้ รียนมีความเพียรพยายาม มีความตัง้ ใจ
ในการฝ่าฟันความยากล�ำบากจนบรรลุตามเป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณา
1. ผูเ้ รียนตัง้ ใจและรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน เช่น ค้นคว้าหาความรู/้
		 มีชิ้นงาน/มีผลงาน บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด อาทิ โครงงาน
		 วิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมเล่น/เข้าร่วม
		 กิจกรรม กีฬา ซ้อมเชียร์ ค่ายลูกเสือ
2. ผูเ้ รียนท�ำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพือ่ ให้งานส�ำเร็จตามเป้า
		 หมายโดยไม่ละทิง้ กลางคันท�ำงานร่วมกันเป็นทีมได้จนส�ำเร็จตามที่
		 ก�ำหนด
3. ผู้เรียนท�ำงานหรือร่วมกิจกรรมจนครบหรือส�ำเร็จตามที่ได้รับมอบ
		 หมายแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นมติของส่วนรวม
4. ผูเ้ รียนกล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงาน ไม่หลีกเลีย่ งการ
		 ท�ำงาน /กิจกรรมที่ยาก โดยอยู่ร่วมจนครบ/ส�ำเร็จตามที่ก�ำหนด
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.3 รับผิดชอบต่อสังคม (BSG., (การประชุมพิจารณาอัตลักษณ์),
					 (MEC. P.17)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนรับผิดชอบต่อสังคม คือ ผู้เรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/องค์กร
จนสะท้อนเป็นวัฒนธรรม และต่อโลกในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติทางสังคม
(นโยบาย/เศรษฐกิจ) มิตทิ างธรรมชาติ (สิง่ แวดล้อม) และมิตทิ างวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยี) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้ เข้าใจ และมีความตระหนักในการรับผิดชอบการกระท�ำของตนเอง
		 ที่มีผลต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/
		 องค์กร ตามแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรม ได้แก่ ความรับผิด
		 ชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อโรงเรียน ต่อบุคคลหรือ
		 สถาบันทีเ่ กีย่ วข้องในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เช่น ไม่โกง/
		 ไม่ฉ้อฉล/ไม่เบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตน
2. มี ส ่ ว นร่ ว มในงาน/โครงการ/กิ จ กรรมหรื อ การกระท� ำ ใดๆ ที่
		 สร้างสรรค์ต่อโลกในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติทางสังคม (นโยบาย/
		 เศรษฐกิจ) มิตทิ างธรรมชาติ (สิง่ แวดล้อม) และมิตทิ างวิทยาศาสตร์
		 (เทคโนโลยี) ให้เกิดสันติสขุ และดีงาม เช่นกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
		 (จิตสาธารณะในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3. รู้คุณค่า ของพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ลด น�ำกลับ
		 มาใช้ใหม่และหมุนเวียนการใช้วัสดุต่างๆ ที่ใช้กันในระบบบริโภค
		 (MEC. P.17) เช่น เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม/พัฒนา/
		 อนุรกั ษ์ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปิดน�ำ้
		 ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้
5. รู้จักเลือกใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
		 ระมัดระวังและมีประสิทธิผล
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6. ใช้สิทธิ เสรีภาพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชนและสังคม
7. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อรักษาสิทธิ เสรีภาพของ
		 ตนเองและส่วนรวม
2.2.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
					 เกิดประสิทธิผล
ค�ำอธิบาย
ครูปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานต�ำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต�ำแหน่ง
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์
หลักสูตรอย่างรอบด้าน ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น�ำข้อมูลสารสนเทศจาก
ผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค� ำ
แนะน�ำ ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึงตลอดจนพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีการก�ำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ค�ำอธิบาย
ครูสามารถก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส�ำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
2. มีการเชือ่ มโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนและมาตรฐานการเรียนรูข้ อง
		 หลักสูตรและหลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้
3. มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก�ำหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียน
		 ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส�ำคัญและ
		 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างครบถ้วน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการ
					 วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ค�ำอธิบาย
ครูศกึ ษาวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล จัดท�ำสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนทีส่ อดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการต่างๆ มากกว่า 2
		 วิธี เช่นการสอบ Pre-test Post-test ผลวิเคราะห์จากผลการสอบ
		 แต่ละครั้งของผู้เรียน ฯลฯ
2. มีการใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลมาวางแผนการ
		 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเพื่อน�ำไปวางแผนพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น/แต่ละวิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
					 ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ค�ำอธิบาย
ครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
ส�ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น�ำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางด้านสติปญ
ั ญา จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
ด้วยกระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายและเชือ่ ว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติดปัญญามากกว่า 3 รูปแบบ
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน�ำบริบท
					 และภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ค�ำอธิบาย
ครู ศึ ก ษาหลั ก การใช้ สื่ อ เลื อ กใช้ สื่ อ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเหมาะสม
หลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และ
ความแตกต่างของผู้เรียนโดยจัดหา จัดท�ำ พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อด้วยการ
ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งนี้ มีการน� ำภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
2. มีการน�ำบริบทและภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ มาบูรณาการในการจัดการ
		 เรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
					 ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ค�ำอธิบาย
ครูศกึ ษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุง่ หมายของการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ ซึ่งอยู่บนหลักพื้นฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและ
ประเมินตามตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
ส�ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารวัดและประเมิน
ทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีแ่ สดงถึงพัฒนาการความก้าวและ
ความส�ำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
มีการวัดและประเมินผลทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธี
การที่หลากหลายอย่างน้อย 3 วิธีการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
					 ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ค�ำอธิบาย
ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส่ เอื้ออาทรชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนทุก
คนอย่างใกล้ชดิ มีการศึกษาผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล เพือ่ น�ำข้อมูลมาวางแผนใน
การให้ความดูแล ช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้
เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการให้คำ� แนะน�ำ ค�ำปรึกษาแก่ผเู้ รียนทัง้ ด้านการเรียนและคุณภาพ
		 ชีวิตด้วยความเสมอภาค
2. มีการแก้ไขปัญหาผูเ้ รียนทัง้ ด้านการเรียนและคุณภาพชีวติ ด้วยความ
		 เสมอภาค
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมกี ารศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาทีต่ น
					 รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ค�ำอธิบาย
ครูมีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา มี
ความรูใ้ นการวิจยั มีการวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ แก้ปญ
ั หา และหรือพัฒนาผูเ้ รียน
ในกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ตี่ นรับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ1 เรือ่ ง ผลจากการวิจยั
ในชั้นเรียนแสดงถึงการแก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียนได้ และได้รับการ
ยอมรับ มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั มีการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
		 อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
2 มีการใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้/การปรับการสอน
		 อย่างสม�่ำเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ แี ละเป็นสมาชิกทีด่ ี
					 ของสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการด�ำเนินชีวติ ทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความรักสามัคคีในหมูค่ ณะ รวมทัง้ ร่วมปกป้องและรักษาชือ่ เสียงของสถาน
ศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษามีพฤติกรรม ดังนี้
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8.

มาตรฐานการศึกษา

ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ต่ อ ตนเอง
ครอบครัว และสังคม
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา
มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
ร่วมปกป้องและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจดั การเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รบั มอบหมายเต็มเวลา
					 เต็มความสามารถ
ค�ำอธิบาย
ครูอุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที่
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
หลักสูตรก�ำหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
2. มีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มความ
		 สามารถ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 ครู มี ค วามวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ มุ ่ ง มั่ น ให้ ภ าระหน้ า ที่ ส�ำ เร็ จ
					 ประโยชน์สูงสุด (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ครูมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เกิดผล
ผลส�ำเร็จได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
		 ก�ำหนด
2. ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. มีความมุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่เกิดผลส�ำเร็จสูงสุดและเป็นประโยชน์
		 ต่อผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 ครูปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างธรรมาชนทีด่ ปี ฏิบตั ติ นตามหลัก
					 ธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ครูรู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ น�ำหลักธรรมของ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน
ในการเข้าร่วม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หรือปฏิบัติตามศาสนกิจของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ปฎิบัติ/น�ำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
		 ประจ�ำวัน
3. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนในการปฎิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
		 ที่ตนนับถือ
4. เข้าร่วม/มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมในการปฎิบตั ติ ามหลักธรรม
		 ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.12 ครูปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG.) (MEC. P.23-24)
ค�ำอธิบาย
ครูปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยา
บรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณต่อสังคม
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ประเด็นการพิจารณา
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมี
		 วินัยในตนเอง พัมนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์
		 ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่
		 เสมอ
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก
		 ศรัทธา ซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
		 องค์กรวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
		 3.1 ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก�ำลังใจแก่ศิษย์
				 และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
		 3.2 ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั ทีถ่ กู ต้องดีงามแก่
				 ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
				 ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
				 ทั้งทางกาย วาใจ และจิตใจ
		 3.3 ต้องไม่กระท�ำตนเป็นปฎิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา
				 จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
		 3.4 ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ เสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือ
				 ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
4. จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
		 ศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น
		 ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประ
		 พฤติปฎิบัติตนเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
		 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์
		 ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
		 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
					 และเกิดประสิทธิผล
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น�ำ มีความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
วิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านงานบริหารวิชาการ ด้านงานบริหารงบประมาณ ด้านงานบริหารบุคคล
และด้านงานบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน ส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ�ำนาจ ให้คำ� แนะน�ำ
ค�ำปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ �ำ และความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการ
					 พัฒนาผู้เรียน
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต มีความสามารถในการ
เป็นผูน้ ำ� มีความสามารถในการริเริม่ วิธกี ารใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุง และเผย
แพร่ แนะน�ำให้บุคลากรในสถานศึกษาน�ำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
		 เพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. มีความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของ
		 สถานศึกษาในอนาคต ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
		 ชุมชน
3. มีความคิดริเริม่ เทคนิค วิธกี ารใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
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4. ให้ความช่วยเหลือ กระตุน้ ครูและบุคลากรในการให้ความร่วมมือใน
		 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลผล
					 การประเมินหรือผลการวิจัยเป็น ฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
					 และการจัดการ
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้
เรียน ผูป้ กครองชุมชนและหน่วยงานอืน่ ได้รบั รูแ้ ละให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ
ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด�ำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ
ปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. มีการใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยในการพัฒนาหรือ
		 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
					 ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำ� หนดไว้ใน
แผนปฏิบตั กิ าร โดยให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย
ร่วมรับผิดชอบด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก�ำกับ และ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน และสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ประเด็นการพิจารณา
มีการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี
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ตัวบงชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
					 การกระจายอ�ำนาจ
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีแผนงาน/ โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการด� ำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ได้แก่ ด้าน
งานบริหารวิชาการ ด้านงานบริหารงบประมาณ ด้านงานบริหารบุคคลและ
ด้านงานบริหารทัว่ ไป มีการด�ำเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการด�ำเนินงาน
และรายงานผลประจ�ำปีตามแผนงาน/ โครงการหรือกิจกรรม ตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด มีการน�ำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนงาน /โครงงาน หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
		 บุคลากร
2. มีการด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
3. มีค�ำสั่งแต่งตั้ง /มอบหมายงานให้ครูและบุคลากรอย่างชัดเจน
4 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ
5. น�ำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากร
		 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
					 จัดการศึกษา
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง และชุมชน มีสว่ นร่วมในการประเมินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้านงานบริหารวิชาการ ด้านงานบริหารงบประมาณ ด้าน
งานบริหารบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไปและมีความพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ประเด็นการพิจารณา
มีรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต่อผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับคุณภาพดีและดีมาก เฉลีย่ ร้อยละ 80
ขึ้นไป อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ 8.6		 ผู้บริหารให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
					 การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารสามารถให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และ
การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการ
ติดตามก�ำกับ ประเมินและน�ำผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาทางวิชาการ ทั้งการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และ
การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. มีการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพโดยมีการติดตามก�ำกับ
ประเมินและน�ำผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
ตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบัติตน กฎบัตรการ
					 ศึกษามงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P.24-26)
ค�ำอธิบาย
ผูบ้ ริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ของนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟ
อร์ต คือ God Alone (พระเจ้าเท่านั้น) และบริหารงานโดยยึดหลักสันติวิธี
ยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบในหน้าที่ รัก เมตตา เอื้ออาทร

มาตรฐานการศึ ก ษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้เรียน เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริมการพัฒนา
งานทุกด้านแก่ บุคลากร และสถานศึกษา ด�ำรงชีวติ เรียบง่าย เป็นแบบอย่างที่
ดีในการทุม่ เท เสียสละ อดทน และอุทศิ ตน เป็นผูร้ บั ใช้ในการพัฒนาองค์กร
ตลอดจนมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความมัน่ คง แน่วแน่ในอุดมการณ์การปฎิบตั งิ านตามวิถจี ติ ของนัก
		 บุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต คือ God Alone (พระเจ้าเท่านั้น)
2. บริหารงานโดยยึดหลักสันติวิธีและยุติธรรม
3. มีความซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบในหน้าที่
4. รัก เมตตา เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและเด็ก
5. เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริมการพัฒนางานทุกด้านแก่ผู้เรียน
		 บุคลากร และสถานศึกษา
6. ด�ำรงชีวิตเรียบง่าย เป็นแบบอย่างที่ดีในการทุ่มเท เสียสละ อดทน
		 และอุทิศตน เป็นผู้รับใช้ในการพัฒนาองค์กร
7. มีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
		 ก�ำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ผู้บริหารมีความมีวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ของ
					 สถานศึกษาได้สำ� เร็จประโยชน์สงู สุด (BSG.) (MEC. P.14-15)
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด ทุม่ เทแรงกาย แรงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มศักยภาพ เกิดผล
ส�ำเร็จได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
		 ก�ำหนด
2. ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. มีความมุ่งมั่น ให้ภาระหน้าที่เกิดผลส�ำเร็จสูงสุดและเป็นประโยชน์
		 ต่อผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ผู้บริหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติตน
					 ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ผูบ้ ริหารรูแ้ ละเข้าใจหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ น�ำหลักธรรมของ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
เข้าร่วม/มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมในการปฎิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ปฎิบัติ /น�ำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
		 ประจ�ำวัน
3. เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ
4. เข้าร่วม/มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมในการปฎิบตั ติ ามหลักธรรม
		 ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชี้ 8.10 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
					 (BSG.) (MEC. P.12)
ค�ำอธิบาย
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา
โดยยึดหลักให้เป็นไปในครรลองธรรม 6 ประการ คือ หลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรมในการบริหาร (Morality)
				 คือ ผู้บริหารยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริมให้บุคลากร
		 พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ
		 ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย
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2. ผู้บริหารใช้หลักนิติธรรมในการบริหาร (The Rule of Law)
				 คือ ผู้บริหารปฎิบัติตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
		 โดยถือว่าเป็นการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ไม่บริหารตามอ�ำเภอ
		 ใจหรืออ�ำนาจของตัวบุคคล โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมและความยุ
		 ติดธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว
3. ผู้บริหารใช้หลักความโปร่งใสในการบริหาร (Accountability)
				 คือ ผู้บริหารมีกระบวนการให้ตรวจสอบความถูกต้อง สามารถ
		 เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย
4. ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร (Particitpation)
				 คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
		 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มี
		 ส่วนในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ร่วมวางแผน
		 และร่วมปฎิบัติงาน
5. ผู้บริหารใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหาร (Respoonsibility)
				 คือ ผูบ้ ริหารตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับ
		 ผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาในการบริหารจัดการ การกระตือ
		 รือร้นในการแก้ปัญหาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้ง
		 กล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท�ำของตนเอง
6. ผู้บริหารใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหาร (Cost – effectiveness or
		 Economy)
				 คือ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด เพื่อ
		 ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ส ่ ว นรวม โดยรณรงค์ ใ ห้ บุ ค ลากรมี
		 ความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากร
		 ธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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ตัวบ่งชี้ 8.11 ผู้บริหารน�ำระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
					 ว่าด้วยระบบ หลักการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึง่
					 ของการบริหารจัดการ (BSG.) (พระราชบัญญัติการศึกษา
					 แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48)
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารส่งเสริม ก�ำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนน�ำระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2553 ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการครบทั้ง 8 ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินการตามกฎ
กระทรวงให้ครบทัง้ 8 ข้ออย่างครบถ้วนตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลัก
การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
(1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
		 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
(4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(5) ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
		 สถานศึกษา
(7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั งิ าน
					 ตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ค�ำอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 26 และระเบียบ
อื่นๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการก�ำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะเบียบ
					 ก�ำหนด
ค�ำอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และมาตรา 26 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณา
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีต่ าม
		 ที่ระเบียบก�ำหนด
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2. คณะกรรมการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
		 2.1 มีองค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
				 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
				 พ.ศ. 2543
		 2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
				 ประจ�ำปีของสถานศึกษา
		 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
				 ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
				 ขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
		 2.4 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาและหรื อ คณะ
				 อนุกรรมการเพื่อด�ำเนินงานตามระเบียบ
		 2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
				 ด�ำเนินงานประจ�ำปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
		 2.6 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ สนับสนุน
				 เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งบ�ำรุงรักษา
				 และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
		 2.7 คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว
				 กับการจัดระบบและการด�ำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
				 ภายในของสถานศึกษา
		 2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ค�ำ
				 ปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความ
				 สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
		 2.9 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษา
				 ในการจัดท�ำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้
				 สอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
				 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขต
				 พื้นที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
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		 2.10 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้ค�ำ
				 ปรึกษาในการออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบตั ใิ นการ
				 ด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาตามกฎระเบียบหรือ
				 ประกาศที่ก�ำหนด
		 2.11 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
				 การจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
		 2.12 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการ
				 ออกระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารการเงินและการ
				 จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก�ำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลือ่ น
					 การด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ค�ำอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเห็น ข้อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านของสถานศึกษา ก�ำกับ
ดูแล ติดตามกระบวนการด�ำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. คณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนดอั ต ลั ก ษณ์
		 นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานตาม
		 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
		 บริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
		 และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
4. คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาน
		 ศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
		 เอกชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
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5.
		
6.
		
		
7.
		
		
8.
		
		
9.
		
		
		

มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขต
บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย ภาค
เรียนละ 2 ครัง้ และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
สถานศึกษามีการส�ำรวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาต่อผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา และมีการรายงานสรุป
ผลความพึงพอใจต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการติดตาม ดูแลช่วย
เหลือนักเรียนในการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษให้ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน
					 ศึกษา
ค�ำอธิบาย
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษา โดยมีกระบวนการแลก
เปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันนับตัง้ แต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การ
ด�ำเนินการ การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก�ำกับ ติดตามและประเมิน
ผล มีส่วนร่วมในการวางแนวทาง นโยบายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
ศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
		 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการศึ ก ษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

		 1.1 การก�ำหนดแผนปฏิบตั งิ าน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธ
				 กิจเป้าหมายของสถานศึกษา
		 1.2 การก�ำหนดจุดเน้นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
		 1.3 การก�ำหนดคุณภาพของผู้เรียน
		 1.4 โครงการ/ กิจกรรมของสถานศึกษา
		 1.5 การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
		 1.6 การเสนอความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถาน
				 ศึกษาและการจัดการ เรียนรู้
		 1.7 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
		 1.8 การก�ำกับ ติดตามระบบการดูช่วยเหลือผู้เรียน
2. มีการส�ำรวจและสรุปความพึงพอใจของผูป้ กครองและชุมชนต่อการ
		 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
					 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีส่ อดคล้องและครอบคลุม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และแสดงจุดเน้นของ
สถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีห่ ลากหลาย ให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความ
สามารถ ความสนใจ มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูน�ำหลักสูตรสู่การ
จัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียน เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพบรรลุตามมาตรฐาน
หลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนทุกคนได้รบั บริการอย่างทัว่
ถึง มีการนิเทศ ติดตามก�ำกับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ น�ำผล
การนิเทศ การจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่น�ำเป้าหมาย จุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนในระดับท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มาจัดการเรียนรู้เกี่ยว
กับท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียน
มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิต
ท�ำให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของชุมชน มีสว่ นร่วมในการดูแล แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง
ประเด็นการพิจารณา
1. คณะกรรมการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วน
		 เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครูผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทน
		 ชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
		 กรรมการสถานศึกษา
2. โครงสร้ า งหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษามี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ ว นและ
		 สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ตอบสนองต่อเป้าหมาย
		 วิสัยทัศน์ หรือจุดเน้นของสถานศึกษา และมีการก�ำหนดเวลาเรียน
		 เหมาะสมกับระดับชั้น
3. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดไว้ในหลักสูตร มีการจัด
		 ล�ำดับเนื้อหาสาระ ความยากง่ายความซับซ้อน และมีการบูรณาการ
		 สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกใน รายวิชา
		 อย่างเหมาะสม
4. มีการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละสรุปผลทุก
		 ภาคเรียนหรือทุกปีการศึกษา
5. มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้ผลจาก
		 รายงานสรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร หรือผลการวิจยั ชัน้ เรียน
		 ของครูหรือผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
					 ความถนัดความสามารถ และความ สนใจ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมได้อย่างหลากหลายภายใต้สัดส่วนเวลา
เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตาม
โครงสร้างทีจ่ ดั ให้ผเู้ รียนเรียน ผูเ้ รียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจหรือ
ความต้องการ ตัวชีว้ ดั /ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของรายวิชาเพิม่ เติมตอบสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษา และมีรายวิชาเพิม่ เติมอย่างน้อย 2 รายวิชาทีบ่ รู ณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลาย เพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียน
		 ตามความถนัดและความสนใจ
2. รายวิชาเพิม่ เติมมีเนือ้ หา/สาระการเรียนรูเ้ หมาะสมตามโครงสร้างที่
		 จัดให้ผู้เรียนเรียน
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
4. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุด
		 เน้นของสถานศึกษา
5. มีรายวิชาเพิม่ เติมทีม่ กี ารบูรณาการข้ามกลุม่ สาระอย่างน้อย 2 รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
					 ต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รียน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร
กิจกรรมทีจ่ ดั เพือ่ ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเ้ รียน
(กิจกรรม /ชุมนุม/ ชมรม) มีความหลากหลาย และผูเ้ รียนทุกคนมีโอกาสเลือก
เรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย และอยูอ่ ย่างพอเพียง และจัดให้ผเู้ รียนทุก
คนร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
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มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีสัดส่วนเวลาเรียน และจ� ำนวน
		 กิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
2. มีการส�ำรวจข้อมูลผู้เรียน วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 กิจกรรมที่จัดส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น
		 ผู้ให้ค�ำปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและสรุปรายงานผล
		 การจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน
3. กิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่างๆ มีความหลากหลาย สามารถตอบสนอง
		 ความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
4. ผูเ้ รียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมความรักชาติ ศาสนา พระ
		 มหากษัตริย์รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง อย่างน้อยภาค
		 เรียนละ 1 ครั้ง
5. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำ� ประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน
		 เพื่อชุมชนหรือสังคมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
					 ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียน เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ให้ผเู้ รียนอธิบายกระบวนการคิด การลงมือท�ำงานใน
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริง ให้ผู้เรียนได้ใช้การวิจัยในการ
เรียนรู้และการแก้ปัญหา จนผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองได้จริง
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
		 อิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญอย่างน้อย
		 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ รี่ ะบุในแผนการสอน/หน่วยการเรียนรู้
ของครูทุกกลุ่มสาระ สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดได้
ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียง
สถานการณ์จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีผลงานทีแ่ สดงถึงการให้ผเู้ รียนอธิบายวิธคี ดิ และการสรุปความคิด
ของตนเองทุกกลุ่มสาระ
มีผลงาน/โครงการทีใ่ ช้การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ในการเรียนรูอ้ ย่างน้อย
3 กลุ่มสาระ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน ก�ำกับ ติดตามตรวจสอบ และน�ำผลไปปรับปรุง
					 การเรียนการสอน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามก�ำกับการใช้หลักสูตร โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย มีแผนการนิเทศ ติดตามก�ำกับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง น�ำผล
การนิเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
		 (ระบุประเด็นจุดเน้น รูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศที่ชัดเจน)
2. มีการด�ำเนินการนิเทศ ติดตาม ก�ำกับ การใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
3. มีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน
4. มีการใช้ผลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการ
		 เรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 จั ด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ รี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
					 ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนทุกคนด้วยความเสมอภาคอย่าง
ทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง น�ำข้อมูลผลการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลมาวางแผน
ปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ
ถนัด ความสนใจ ความพร้อม เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีภมู คิ มุ้ กัน สามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนงาน/ โครงการ /กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2. มีการมอบหมายความรับผิดชอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. มีการส�ำรวจข้อมูลผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายและ
		 ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
4. มีการคัดกรองและจ�ำแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ
5. มีการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่าง
		 เหมาะสม
6. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน
7. มีการประสานและส่งต่อการแก้ไข และพัฒนาผูเ้ รียนแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. มีรายงานผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วย
เหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ง่ เสริม
					 ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ�ำนวยความสะดวก พอเพียง ใช้
การได้ดนี ำ� ไปสูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียนทุกด้าน ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และหรือเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องสมุด อาคาร
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เรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การบริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และ
					 ปลอดภัย มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
					 การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับ
					 ผู้เรียน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ห้องน�้ำ โรงอาหาร
ห้องประชุมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พอเพียงกับ
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนภายในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ห้องน�้ำ โรงอาหาร หอ
		 ประชุม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
2. มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
		 ได้ดี
3. มีสภาพแวดล้อมร่มรืน่ และมีแหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับผูเ้ รียนภายในสถาน
		 ศึกษา
ตัวบ่งชี้ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
					 ปลอดภัยของผู้เรียน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดท�ำโครงการ กิจกรรม ทีส่ ง่ เสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียนตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ และด�ำเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้โดยหลายฝ่ายมีส่วนร่วม มีการประเมินผล
โครงการ กิจกรรม และน�ำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการด�ำเนิน
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งานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็ง
แรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน มีสุขภาพจิตดี และรู้จักหลีกเลี่ยงหรือ
ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งมอมเมาและอบายมุข
สุขบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่ (1) ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
(2) รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง (3) ล้างมือให้
สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย (4) กินอาหารสุก สะอาด ปราศจาก
สารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด (5) งดบุหรี่ สุรา สารเสพ
ติด การพนันและการส�ำส่อนทางเพศ (6) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้
อบอุ่น (7) ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท (8) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
และตรวจสุขภาพประจ�ำปี (9) ท�ำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ และ(10)
มีส�ำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคม (ที่มา : กองสุขศึกษา ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2541)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนงาน/ โครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
		 ปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
2. มีการด�ำเนินการตามแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม ทีส่ ง่ เสริมสุขภาพ
		 อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10
		 ประการ
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครู ผูเ้ รียนผูป้ กครอง ชุมชน มีสว่ นร่วมใน
		 การด�ำเนินงาน
4. มีการประเมินแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมและผลการด�ำเนินงาน
5. มีการน�ำผลการประเมินไปเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาแผน
		 งาน/โครงการ/กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
					 ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มรี ะบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน เพือ่ สร้างสังคมแห่งการเรียน
รู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดห้องสมุดให้มรี ะบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทีท่ นั สมัย
2. ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย
		 ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผูเ้ รียนในการใช้บริการห้องสมุด สือ่
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษา
					 มงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P. 19 - 20)
ค�ำอธิบาย
สถานศึ ก ษามี แ ผนงานและผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด สภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ตลอด
จนมีการจัดอาคารสถานทีท่ เี่ หมาะสมกับการใช้งานทีส่ ะท้อนบรรยากาศใน
โรงเรียนที่ซื่อสัตย์ต่อกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา มีแผนงานและผู้รับผิดชอบในการจัดสภาพแวดล้อม
		 บรรยากาศตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
		 ผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการจัดอาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่
		 สะท้อนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก เช่น รูปปั้นนักบุญหลุยส์
		 มารีย์ รูปปั้นแม่พระ เป็นต้น
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3.
4.
5.
		
		
		
		

มาตรฐานการศึกษา

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ และเท่าเทียม
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีส่วนร่วมในการดูแลหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
เคารพต่อชุมชนของชีวติ และความต้องการของคนรุน่ อนาคต (MEC.
P.19) เช่น มีโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์/พัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
ส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพื่อความยั่งยืนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่อนุชนรุ่นต่อไป

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
					 ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด� ำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การด�ำเนินงานของสถานศึกษาต้อง
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดท�ำข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพของ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถาน
ศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษา
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ต้องการสร้าง โดยค�ำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น มาตรฐานที่ก�ำหนดผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดท�ำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2. มีความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
					 สถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
					 ศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงถึง
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้ โดย
มีการก�ำหนดกรอบเวลาของการด�ำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการด�ำเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห์ และ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการน�ำแผนสูก่ ารปฏิบตั ติ ามกรอบระยะ
เวลาที่ก�ำหนดไว้
ประเด็นการพิจารณา
การจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินการตามข้อ
รายการ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ�ำเป็นของสถาน
		 ศึกษา และก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดย
		 มีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความส�ำเร็จที่ชัดเจนและ
		 เป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2) ก�ำหนดวิธีการด�ำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรม
		 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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3) ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่
		 ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
4) ก�ำหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้บคุ ลากรของสถานศึกษา ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง
		 องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น และด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนด
		 ไว้ครบถ้วน
5) ก�ำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับ
		 เป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม
6) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีทสี่ อดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการ
		 ศึกษาของสถานศึกษา
7) ก�ำหนดปฏิทินการน�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีไปสู่การปฏิบัติที่
		 ชัดเจน
8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ�ำปีต่อ
		 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหรือคณะกรรมการสถาน
		 ศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
9) น�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีแต่ละปีสกู่ ารปฏิบตั ิ ตามกรอบระยะเวลา
		 ที่โครงการ/กิจกรรมก�ำหนดไว้
10) ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผน
		 ปฏิบัติการประจ�ำปีในแต่ละภาคเรียนและรายงานสรุปผลทุกปีการ
		 ศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
					 จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดท�ำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง
ครอบคลุม พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาทีค่ รอบคลุมภารกิจด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆโดยเกิดจากความร่วม
มือของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและใช้ได้ทันต่อ
		 ความต้องการ
2. มีการจัดท�ำสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม  พร้อมใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาทีค่ รอบคลุมภารกิจด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ
3. มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาน
		 ศึกษา
4. มีการประเมินผลระบบสารสนเทศและน�ำไปวางแผนพัฒนาต่อใน
		 ปีการศึกษาต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
					 การศึกษาของสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวของการปฏิบัติ
งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัด
ท�ำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข
หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องด�ำเนิน
การทุกปี
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
		 สม�่ำเสมอ
2. มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
		 สถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
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3. มีการจัดท�ำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกปี
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 น�ำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
					 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการน�ำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. มี ก ารน� ำ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในไปใช้ ใ นการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการน�ำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
					 ภายใน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดท�ำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาที่เป็นรายงานประจ�ำปี หลังจากสถานศึกษาด�ำเนินการจัดการศึกษา
เสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษาน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (หรือที่
เรียกเป็นอย่างอืน่ ) ให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง และรายงานสูส่ าธารณชน โดยสถานศึกษาน�ำเสนอข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่มีสาระส�ำคัญ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรุปและจัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
		 ภายในของสถานศึกษา
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2. มีการน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
		 หรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถาน
		 ศึกษาให้ความเห็นชอบและรายงานสู่สาธารณชน
ตัวบ่งชี้ที่ 12.7 สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารและด� ำ เนิ น งานตามมาตรฐาน
					 การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
					 (BSG.)
ค�ำอธิบาย
บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมี
ความรูค้ วามเข้าใจ บริหารงานและด�ำเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประเด็นการพิจารณา
1. บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
		 มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. โรงเรียนด�ำเนินการบริหารและพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษามูลนิธิ
		 คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2.2.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
					 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการก�ำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด�ำเนินงานสร้าง ส่ง
เสริม ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถาน
ศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้าง
ความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้
					 ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาน
					 ศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
					 สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการก�ำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด�ำเนินงานสร้าง และ
พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน�ำ
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้ผเู้ รียน บุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ งั้
ภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารทีม่ ปี ระโยชน์ในห้องสมุด
โรงเรียน ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหา
ข้อมูลห้องสมุดประชาชนพิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
1. มีขั้นตอนการด�ำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถาน
		 ศึกษาโดยศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถาน
		 ศึกษา จัดท�ำแผนพัฒนาและด�ำเนินการตามขั้นตอน ตามที่ก�ำหนด
2. ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูภ้ ายในเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานในข้อ 1และ
		 2 และน�ำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ด�ำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผเู้ รียน บุคลากรในสถาน
		 ศึกษาและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียน
		 รู้ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูล
		 สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจัดท�ำแผนพัฒนาและ
		 ด�ำเนินการตามขั้นตอนตามที่ก�ำหนด
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5. ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ด�ำเนินการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานในข้อ 3และ
4 และน�ำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ 13.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
					 ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน และองค์ ก รที่
					 เกี่ยวข้อง
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรูต้ า่ งๆ จนสามารถ
สร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณา
1. ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		 ระหว่างบุคลากรภายใน สถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี
		 สารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในสถานศึกษา และด�ำเนิน
		 การตามแนวทางที่ก�ำหนด
2. ระบุความรู้ที่จ�ำเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้
		 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ 1 มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากร
		 ภายในสถานศึกษา
3. ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		 ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
		 เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียน
		 รู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและด�ำเนินการตาม
		 แนวทางที่ ก�ำหนด
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มาตรฐานการศึกษา

การระบุความรู้ที่จ�ำเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ 3 มาแบ่งปันความรู้ให้กับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
เผยแพร่ความรู้ และน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ 13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่างๆ ใน
					 กระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการ
					 ด�ำเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ
					 ตลอดจน ให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ
					 (BSG.) (MEC. P.15-16)
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์
เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสม และทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษาตลอด
จนสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุนต่อบรรดาผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ
ตามบริบทและความเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสร้างกลไก วิธีการและประสานสัมพันธ์ระหว่าง
		 บุคคล (ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า) และองค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะ
		 สมในการผนึกพลังเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา (BSG.)
2. สถานศึกษาสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินงาน พัฒนาและแลกเปลี่ยน
		 เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาของบุคคล องค์กรใน
		 ท้องถิ่นและชุมชนกับสถานศึกษา (BSG. MEC. P.27 - 28)
3. สถานศึกษาให้การสนับสนุนต่อบรรดาผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ ตามบริบท
		 และความเหมาะสม
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ตัวบ่งชี้ที่ 13.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการท� ำงานใด ๆ กับ
					 สถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
					 ประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของ
					 มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.), MEC.
					 P. 26)
ค�ำอธิบาย
สถานศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มหรื อ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการฯ/
อนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายฯ แผนงานของฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิฯ ในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์และโอกาสต่างๆ เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาเข้าร่วมหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ/
		 อนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิฯ
2. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน
		 ของฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการฯ/อนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตาม
		 บริบทและโอกาสต่าง ๆ เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
		 สัมมนา เป็นต้น
2.2.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
					 ปรัชญาและจุดเน้นที่ก�ำหนดขึ้น
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีกระบวนการด�ำเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษา
เพือ่ ให้คณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิผ์ ลตามวิสยั ทัศน์
ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายกลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลการด�ำเนินงานสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

147

148

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย
					 วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยการด�ำเนินงาน โครงการ กิจกรรมทีส่ ถานศึกษา
ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมผูเ้ รียนให้บรรลุผลตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้า
หมาย และกลยุทธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผน
		 ปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษาที่จัดท�ำขึ้นจากการมีส่วนร่วม
		 ของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก
2. มีโครงการ/ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้า
		 หมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และได้รบั การเห็นชอบจากคณะ
		 กรรมการสถานศึกษา
3. บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือ
		 กิจกรรมที่สถานศึกษาก�ำหนดอย่างครบถ้วน
4. มีการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับ
		 การก�ำกับติดตามและนิเทศอย่างสม�่ำเสมอ
5. สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่
		 สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
		 และจุดเน้นของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 14.2 ผลการด�ำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
					 วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีผลการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม ที่
สถานศึกษาก�ำหนดและค�ำตอบของผลลัพธ์การด�ำเนินงานตอบสนองเป้า
หมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนความ
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เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนแกนน�ำด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
มีผลการด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
2.2.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
					 การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
					 คุณภาพสูงขึ้น
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมี
การก�ำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันชีแ้ นะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตาม
นโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือก�ำหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลีย่ น
ได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การ
ส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชด�ำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง การป้องกันสิง่ เสพติด การป้องกันอุบตั ภิ ยั การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่
แวดล้อม การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนเป็นต้น โดยสถาน
ศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดมาตรการส่งเสริม
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง
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มาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
					 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการก�ำหนดมาตรการที่น�ำมาปรับปรุง
พัฒนา และด�ำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุง่ มัน่ มีการน�ำ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาก�ำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนสถาน
ศึกษาให้เข้าสูม่ าตรฐาน (กรณีสถานศึกษาทีย่ งั ไม่ได้รบั การรับรอง) ยกระดับ
มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองและมีผลการประเมินในระดับ
ดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รบั การรับรองและมีผลการประเมินในระดับ
ดีมาก) ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอาจเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานสนับ
สนุนอื่นๆ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้น
		 สังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดท�ำแผนงาน/
		 โครงการ/กิจกรรม
2. มีขอ้ ตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
		 หน่วยงานอื่นๆ
3. มีโครงการ /กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตาม
		 แนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการหรือกิจกรรมพิเศษ
		 ต่อปีการศึกษา
4. มี ก ารด� ำ เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมพิ เ ศษ เป็ น ระบบตามวงจร
		 คุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง 3 ปี
5. มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้
		 เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมพิเศษ
6. มีการนิเทศ ติดตามการด�ำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมพิเศษอย่าง
		 ต่อเนื่อง
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7. มีการสรุปโครงการ/ กิจกรรมพิเศษทีแ่ สดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของ
		 โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตาม
		 แนวทางปฏิรูปการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการก�ำหนดเป้าหมายของการด�ำเนินงานโครงการ /กิจกรรม
พิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมี
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยผู้เรียน ครู ผู้
ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและพอใจในการด�ำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมพิเศษบรรลุตามเป้าหมายตอบ
สนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
2. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจต่อผลการ
		 ด�ำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมพิเศษ
3. ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษเกิดประโยชน์
		 เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบ
		 สถานศึกษา
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อุดมการณ์ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษา
ในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในด้านวิชาชีพระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
น�ำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการ
ศึกษาให้มคี วามรูค้ วามสามารถในทางปฏิบตั แิ ละมีสมรรถนะจนสามารถน�ำ
ไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก
อบรมวิชาชีพโดยค�ำนึงถึงหลักการต่อไปนี้
1. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบตั โิ ดย
		 มีการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลางไปสูส่ ถานศึกษาและสถาบันการ
		 อาชีวศึกษา
2. การศึกษาในด้านวิชาชีพส�ำหรับประชาชน วัยเรียน และวัยท�ำงาน
		 ตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับ
		 ปริญญาตรี
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการ
		 ก�ำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน รวมทั้งการก�ำหนด
		 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. การศึกษาทีม่ คี วามยืดหยุน่ หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการ
		 เรียนและระบบเทียบโอนประสบการณ์การท�ำงานของบุคคลเพือ่ เข้า
		 รับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
		 อาชีวศึกษาและการฝึกอบรบวิชาชีพ

มาตรฐานการศึ ก ษา

6.
		
		
7.
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การระดมทรั พ ยากรทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชนในการจั ด การ
อาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ โดยค�ำ นึ ง ถึ ง การประสาน
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการส่งเสริม การก�ำกับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
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ส่วนที่ 3.1
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส�ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
1.1		 ร้อยละของผู้เรียนที่มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00
			 ขึ้นไป
1.2		 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
			 ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3		 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.4		 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
			 ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
			 ชาติขึ้นไป
1.5		 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
			 ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับ
			 ชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6		 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
			 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
			 คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
1.7		 ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
1.8		 ร้ อ ยละของผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ง านท� ำ หรื อ ประกอบอาชี พ
			 อิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.9 		 ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ
			 สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
1.10 รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้ง
			 เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม (BSG.) (MEC. P.13)
1.11 พัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ย์ กรีญอง
			 เดอ มงฟอร์ต และการมีสว่ นร่วมในการกระท�ำเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
			 ในสังคม (BSG.) (MEC. P.11)

157

158

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1		 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
			 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการหรื อ
			 ประชาคมอาเซียน
2.2		 ระดับคุณภาพในการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2.3		 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4		 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
			 รายวิชา
2.5		 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
2.6		 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน (BSG.)
			 (MEC. P.11)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.1		 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
			 วิทยาลัย
3.2		 ระดับคุณภาพในการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3		 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.4		 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ �ำของผูบ้ ริหารสถาน
			 ศึกษา
3.5		 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
			 สถานศึกษา
3.6		 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7		 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8		 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
			 ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร
			 โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9		 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
			 คอมพิวเตอร์
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3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
			 กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
3.13 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต
			 (BSG.) (MEC. P.20 - 21)
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.1		 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.2		 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธกี ารต่างๆ ในกระบวนการ
			 ศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการด�ำเนินงานและการ
			 พัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุน
			 ต่อบรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆ (BSG.) (MEC. P.15 -16)
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
5.1		 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
			 สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
5.2		 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
			 สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
					 ไทยและพลโลก
6.1		 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระ
			 มหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
			 มหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และทะนุบำ� รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2		 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
6.3		 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
6.4		 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1		 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2		 ระดับคุณภาพในการด� ำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
			 พ.ศ. 2555
7.3		 ผู้บริหารน�ำระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วย
			 ระบบ หลักการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหาร
			 จัดการ (BSG.) (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 หมวด
			 6 มาตรา 48)
7.4		 สถานศึกษามีการบริหารและด�ำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
			 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.)
มาตรฐานที่ 7 (BSG.) ลั ก ษณะเฉพาะโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
					 เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
7.1		 ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม
7.2		 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ
7.3		 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
7.4		 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความวิรยิ ะ อุตสาหะ มุง่ มัน่ ให้ภาระ
			 หน้าที่ส�ำเร็จประโยชน์สูงสุด (ปรัชญามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
			 แห่งประเทศไทย)
7.5		 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่
			 ดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG. )
7.6		 ผูบ้ ริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบตั ติ นตามกฎบัตรการศึกษา
			 มงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P. 24 - 26)
7.7		 ผูบ้ ริหารมีความวิรยิ ะ อุตสาหะ มุง่ มัน่ ให้ภาระหน้าที่ ต่อสถานศึกษา
			 ได้ส�ำเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG.)
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7.8		 ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างธรรมาชนทีด่ ี ด้วยการปฏิบตั ติ น
			 ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
7.9		 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา (MEC.
			 P.12)
7.10 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
			 วิชาชีพ (MEC. P.37)
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ส่วนที่ 3.2
ประเด็นการพิจารณาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส�ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูเ้ รียนและผูส้ ำ� เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มคี วามรูใ้ นเชิงวิชาการ
ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการ
หรือท�ำงานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึน้ ไปเทียบร้อยละกับจ�ำนวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียน
ทัง้ หมด ทัง้ นีย้ กเว้นผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางคันจ�ำแนกตามชัน้ ปี ประเภทวิชา สาขา
วิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการค�ำนวณร้อยละ ให้คิดเมื่อ
สิ้นภาคเรียนที่ 2 หรือสิ้นภาคเรียนฤดูร้อน (ถ้ามี)
การค�ำนวณ
ร้อยละ = จ�ำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป × 100
จ�ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

จ�ำนวนผู้เรียน
ที่ออกกลางคัน

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ คุณภาพของผูเ้ รียน 3 ด้าน
คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ
หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนควรไม่น้อยกว่า 5 คน
มีการสร้างเครือ่ งมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
และครอบคลุมคุณภาพของผูเ้ รียนทัง้ 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยา
บรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู้และการ
ปฏิบตั งิ าน การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน

มาตรฐานการศึ ก ษา
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3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความ
รู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วย
งานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน
ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
		 สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น�ำข้อมูล
		 มาวิเคราะห์
(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็น
		 ร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
		 พิจารณาจากภาพรวม
(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็น
		 ร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดย
		 พิจารณาจากภาพรวม
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็น
		 ร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
		 พิจารณาจากภาพรวม
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็น
		 ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
		 พิจารณาจากภาพรวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ�ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ�ำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับปวช.
		 ประเมินทฤษฎี 20% ต้องได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
		 ประเมินปฏิบัติ 80% ต้องได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
		 รวม 100% ต้องได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 65
ระดับปวส.
		 ประเมินทฤษฎี 40% ต้องได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
		 ประเมินปฏิบัติ 60% ต้องได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
		 รวม 100% ต้องได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70
การค�ำนวณ
ร้อยละ =

จ�ำนวนผูเ้ รียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
× 100
จ�ำนวนผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้
เรียนทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึ ก ษา
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตัง้ แต่คา่ คะแนนเฉลีย่ ระดับ
ชาติขนึ้ ไปเทียบร้อยละกับจ�ำนวนผูเ้ รียน ทีล่ งทะเบียนเข้าทดสอบ จ�ำแนกตาม
ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การค�ำนวณ
ร้อยละ = 										
จ�ำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
													
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

× 100

จ�ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับ
ชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบ
กับผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 35

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติด้านอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เทียบร้อยละกับจ�ำนวนผู้เรียนที่ลง
ทะเบียนเข้าทดสอบจ�ำแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา
การค�ำนวณ
ร้อยละ = 													
จ�ำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
																
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

× 100

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 35

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร้อยละกับจ�ำนวนผู้เรียน
ทีล่ งทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจ�ำแนกตามระดับชัน้ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพหรือหน่วยงานทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรองได้ก�ำหนดไว้
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การค�ำนวณ
ร้อยละ = 													
จ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ × 100
จ�ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชี ว ศึ ก ษารั บ รองเที ย บกั บ ผู ้ เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเข้ า รั บ การทดสอบโดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การ
ส�ำเร็จการศึกษาเทียบร้อยละกับจ�ำนวนผูเ้ รียนแรกเข้าของรุน่ นัน้ จ�ำแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึ ก ษา
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การค�ำนวณ
ร้อยละ = 													
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
จ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

× 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของ
รุ่นนั้นโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ร้อยละของผูส้ �ำเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานท�ำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่ได้งานท�ำในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบร้อยละกับจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำแนก
ตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การค�ำนวณ
ร้อยละ = 													
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ท�ำงาน
																
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี × 100
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
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ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้งานท�ำ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีเทียบ
กับผู้ส�ำเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพโดยก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างจากกลุม่
สถานประกอบการ หน่วยงานหรือ กลุม่ สถานศึกษา หรือกลุม่ ผูร้ บั บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา
ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
และครอบคลุมคุณภาพของผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้านมีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างและน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง

มาตรฐานการศึ ก ษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

คุณภาพของผู้ส�ำเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยา
		 บรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะ
		 การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ
		 การปฏิบัติงาน การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทาง
		 วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความ
		 รู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วย
งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่รับผู้ส�ำเร็จการศึกษาเข้าท�ำงาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีร่ บั ผูส้ �ำเร็จ
การศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หน่วยงานที่ได้รับ
บริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
		 สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น�ำข้อมูล
		 วิเคราะห์
(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็น
		 ร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดย
		 พิจารณาจากภาพรวม
(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็น
		 ร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดย
		 พิจารณาจากภาพรวม
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็น
		 ร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดย
		 พิจารณาจากภาพรวม
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(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็น
		 ร้อยละ 80 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดย
		 พิจารณาจากภาพรวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวม
					 ทัง้ เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม (BSG.) (MEC. P.13)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ คัดกรอง และใช้เหตุผลทีถ่ กู ต้องในการบริโภค
และประยุกต์ใช้ ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายทางสังคม และเทคโนโลยี อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่าน
		 การไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร เชื่อมโยงความสัมพันธ์
		 ระหว่างข้อมูล ความคิดต่างๆ ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและ
		 มีเหตุผล
4. ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายทางสังคม เพือ่
		 พัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกับบุคคลในสังคมในบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม

มาตรฐานการศึ ก ษา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.11 พัฒนาค่านิยมตามแนววิถจี ติ ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง
					 เดอ มงฟอร์ต และการมีส่วนร่วมในการกระท�ำเพื่อการ
					 เปลีย่ นแปลงในสังคม (BSG.) (MEC. P.11)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนประพฤติตนตามค่านิยมตามแนววิถจี ติ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง
เดอ มงฟอร์ต ซึง่ ประกอบด้วยมิตทิ างสังคม ได้แก่ ความยุตธิ รรม มีสนั ติภาพ
เสรีภาพ และมิตขิ องบุคคล ได้แก่ มีศกั ดิศ์ รี มีอสิ รภาพ มีธรรมสิทธิ ด้วยการ
มีสว่ นร่วมในการกระท�ำเพือ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในสังคม
ประเด็นการพิจารณา
1. ปฎิบัติตนตามค่านิยมตามแนววิถีจิตนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง
		 เดอ มงฟอร์ต ในมิตทิ างสังคม ได้แก่ ความยุตธิ รรม มีสนั ติภาพ และ
		 เสรีภาพ
2. ปฎิบตั ติ นตามค่านิยมตามแนววิถจี ติ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
		 มงฟอร์ต ในมิตขิ องบุคคล ได้แก่ การเคารพศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
		 มีอสิ ระภาพ มีธรรมสิทธิ
3. จัด/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน องค์กรต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศ
		 และต่างประเทศ จนเกิดผลดี/เป็นแบบอย่างในองค์กร/ชุมชน
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย มุง่ เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา
โดยก�ำหนดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกีย่ วกับเนือ้ หาสาระโดยร่วม
กับสถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการส�ำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วย
		 งานทีเ่ กีย่ วข้อง

มาตรฐานการศึ ก ษา

(3)
(4)
(5)
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สถานศึกษามีการทดลองให้หลักสูตร
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการน�ำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีพ่ ฒ
ั นาแล้วตาม
ข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ�ำนวนสาขา
งานทีจ่ ดั การเรียนการสอน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2) (3) (4)และ(5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ(2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
ระดับคุณภาพในการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูจดั ท�ำแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาด้วยเทคนิค
วิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายทีม่ งุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูจดั ท�ำแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาด้วย
		 เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
		 บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน
(2) สถานศึกษามีครูทดี่ ำ� เนินการตาม (1) ร้อยละ 50 – 59.99 ของจ�ำนวน
		 ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
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(3)
		
(4)
		
(5)
		

มาตรฐานการศึกษา

สถานศึกษามีครูทดี่ ำ� เนินการตาม (1) ร้อยละ 60 – 69.99 ของจ�ำนวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูทดี่ ำ� เนินการตาม (1) ร้อยละ 70 – 79.99 ของจ�ำนวน
ครูผสู้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูทดี่ ำ� เนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึน้ ไปของจ�ำนวนครู
ผูส้ อนทัง้ หมดในสถานศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด�ำเนินการให้ครูใช้สอื่ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะ
สม ให้มกี ารนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทำ� บันทึกหลังการสอน
ให้ครูนำ� ผลจากการสอนด้วยเทคนิคการสอนทีห่ ลากหลาย และผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดท�ำวิจยั และน�ำผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน

มาตรฐานการศึ ก ษา
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งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
		 1. มีเป้าประสงค์
		 2. มีการระบุปัญหา
		 3. มีวิธีการด�ำเนินการ
		 4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
		 5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด�ำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตาม
		 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
		 สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
		 คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่นอ้ ย
		 กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สอื่ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะ
		 สมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา
		 ที่สอน
(3) สถานศึกษาด�ำเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ
		 ให้ครูแต่ละคนท�ำบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
		 รายวิชาที่สอน
(4) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูแต่ละคนน�ำผลจากการสอนด้วยเทคนิค
		 วิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
		 ไปจัดท�ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
		 กว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
(5) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูแต่ละคนน�ำผลจากการวิจัยไปแก้ไข
		 ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ รายวิชาทีส่ อน
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูทุกคนก�ำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธี
การวัดปละประเมินผลให้ผเู้ รียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการจัด
และประเมินผล ตามแผน การจัดการเรียนรูใ้ ช้วธิ กี ารวัดและประเมินทีห่ ลาก
หลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและน�ำ
ผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน ทีม่ งุ่ เน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูทกุ คนก�ำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และ
		 วิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ
		 สอนทุกรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูทกุ คน วัดและประเมินผลตามแผนการ
		 จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
(3) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
		 หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
(4) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
		 และประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน

มาตรฐานการศึ ก ษา
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(5) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูทกุ คนน�ำผลจากการวัดและประเมินผล
		 ไปใช้ในการพัฒนา
(6) สมรรถนะผูเ้ รียน ทีม่ งุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
		 จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
		 เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท�ำความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียน
ก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียน
ในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อน�ำผลไปปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท�ำความ
		 ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน
(2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
		 ฝึกงาน
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มาตรฐานการศึกษา

(3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้ รียนในสถานประกอบการ
		 หน่วยงาน
(4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผูเ้ รียนร่วมกับสถานประกอบ
		 การ หน่วยงาน
(5) สถานศึ ก ษามี ก ารสั ม มนาการฝึ ก งานของผู ้ เ รี ย นเพื่ อ น� ำ ผลไป
		 ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
		 การสัมมนา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ
ตัวบ่งชี้ 2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน (BSG.)
				 (MEC. P.11)
ค�ำอธิบาย
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิทมี่ นุษย์ทกุ คนเกิดมามีความเท่าเทียมกัน มี
ศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์มีอิสรภาพ เสรีภาพทั้งความคิด และการกระท�ำ
ดีที่ไม่มีใครสามารถล่วงละเมิดได้
ประเด็นการพิจารณา
(1) ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 1
		 โครงการ/ กิจกรรม
(2) มีการน�ำผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(3) ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจการด�ำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

มาตรฐานการศึ ก ษา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
		
ดี
		
พอใช้
		
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
มีร่องรอยด�ำเนินการครบ PDCA
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ร่องรอยเอกสารไม่ครบ PDCA
ปฏิบัติตามประเด็น ข้อ 1 และ
2 ขาดข้อ 3 ที่เป็นเอกสารสรุปผลรองรับ
ปฏิบัติตามประเด็น ข้อ 1 ขาดข้อ 2 และ 3
ไม่ปฎิบัติตามทั้งข้อ 1 , 2 และ 3

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ�ำนวน 12 ตัวบ่งชี้
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดท�ำแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำ  มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยงมีระบบดูแลผู้เรียน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหาร
จัดการ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหาร
การเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
ค�ำอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา แต่ละสังกัดและ
อ�ำนาจหน้าที่ให้ถือปฏิบัติดังนี้ คือ
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้เป็น
ไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ การประชุม วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของ
คณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบ
ประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาและมิได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่ง
สถานศึกษาเป็นผูเ้ สนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ ให้ทำ� หน้าทีป่ ระเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ในการปฏิบตั งิ านร่วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ท�ำหน้าที่ประเมิน 2 ด้านดังกล่าว อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันก็ได้
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา
รับทราบข้อมูลและน�ำผลไปใช้ปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไปนี้ ให้ใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
รับทราบข้อมูลและน�ำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอ�ำนาจ
หน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามทีก่ �ำหนด
		 ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
		 หรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(4) สถานศึกษาด�ำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
		 ปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถานศึกษาประเมิน
		 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการ
		 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาและมี ผ ลการประเมิ น โดยเฉลี่ ย
		 3.51 – 5.00
(6) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถานศึกษาประเมิน
		 คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
		 เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ระดับคุณภาพในการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
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ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและมีการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการ มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถาน
ศึกษา มีการด�ำเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
เสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ�ำปี
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้
		 เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ
		 และภาคเอกชน
(2) สถานศึกษามีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีทสี่ อดคล้องกับแผน
		 พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
		 และบุคคลกรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
(3) สถานศึกษามีการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
(4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอ
		 แนะเพื่อการปรับปรุง
(5) สถานศึกษามีการจัดท�ำรายงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2) (3) (4)และ(5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ(2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการก�ำหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะ
		 กรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
(2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
		 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
		 ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) สถานศึกษามีการด�ำเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(5) สถานศึกษามีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2) (3) (4)และ(5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)และ(2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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มาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัดโดยใช้ภาวะผู้น�ำและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและมีการประเมิน
ผลการบริหารงานและภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 1 – 5
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วย
		 งานต้นสังกัด
(2) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่าง
		 น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
(3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
		 อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(3) สถานศึกษามีการน�ำความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
		 วิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้
		 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น�ำของผู้
		 บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และ
		 มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

มาตรฐานการศึ ก ษา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาน
ศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศและมี ร ะบบส� ำ รองข้ อ มู ล
สารสนเทศเพือ่ ป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีขอ้ มูลพืน้ ฐานอย่างน้อย 9
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพืน้
ฐานของจังหวัดโดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และ
เป็นปัจจุบัน มีการด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาน
ศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้
เรียนโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ�ำเป็น
		 ส�ำหรับสถานศึกษาทีค่ รบถ้วนและเชือ่ มโยงเป็นระบบ และมีระบบ
		 ส�ำรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

189

190

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

(2)
		
(3)
		
(5)
		
		
(5)
		

มาตรฐานการศึกษา

สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ งและเป็น
ปัจจุบัน
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท�ำแผนงาน โครงการบริหารความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะ
วิวาท ด้านสิง่ เสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสว่ น
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการ
ด�ำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง และมีผลท�ำให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดลง

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท�ำแผนงาน โครงการบริหาร ความ
		 เสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการ
		 ทะเลาะวิวาท ด้านสิง่ เสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัว่ สุม
		 โดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้ รียน
		 และผู้ปกครอง
(2) สถานศึกษามีการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน โครงงาน
(4) สถานศึกษามีการน�ำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหาร
		 ความเสี่ยง
(5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2) (3) (4)และ(5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2)และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ(2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการตั้งแต่
ครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริม
ผู้เรียนปัญญาเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
(2) สถานศึกษามีการแต่งตัง้ ครูทปี่ รึกษาและจัดให้ผเู้ รียนพบครูทปี่ รึกษา
		 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
(4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
		 ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผู้เรียนที่ร้องขอ
(5) สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้ รียนกลุม่ เสีย่ งและส่งเสริมผูเ้ รียนปัญญาเลิศ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วทิ ยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 และมีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของคูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการในการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพ
		 แวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
		 ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรงฝึกงาน ศูนย์วทิ ยบริการ โดยการมีสว่ น
		 ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
(2) สถานศึกษามีการด�ำเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิ
		 ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิ
		 การ โรงฝึกงาน ศูนย์วทิ ยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถาน
		 ศึกษาและผู้เรียน
(4) สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ โดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ
		 3.51 – 5.00
(5) สถานศึกษามีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมิน
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มาตรฐานการศึกษา

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 และมีการน�ำผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
		 ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
(2) สถานศึกษามีการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ
		 อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
		 สถานศึกษาและผู้เรียน
(4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
(5) สถานศึกษามีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
ศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการ
ศึกษา ทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มโี ครงการแลกเปลีย่ น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอืน่ หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรง
กับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสม และส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
*คุณภาพชีวิต หมายถึง การด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุมสุขภาวะ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตและวิญญาณ
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
		 ศึกษาได้รบั การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
		 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
		 ศึกษาได้รบั ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงาน
		 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
(3) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
		 ศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
		 สถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
		 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
(4) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
		 ศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ หมาะสม ไม่ น ้ อ ยกว่ า
		 ร้อยละ 75
(5) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
		 ศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
		 หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่นอ้ ย
		 กว่าร้อยละ 5
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษาในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส�ำหรับ
การจั ด การเรี ย นการสอน การบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ การส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละผู ้ เ รี ย นจั ด ท� ำ และด� ำ เนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด�ำเนิน
งานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
งบด�ำเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี
ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและ
วิทยฐานะของครู และบุคลกรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส�ำหรับการจัดการ
		 เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด�ำเนินการ
(2) สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุ
		 ฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝกึ

มาตรฐานการศึ ก ษา

(3)
		
(4)
		
		
		
(5)
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สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส�ำหรับการบริการ
วิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด�ำเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัด
ท�ำและด�ำเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบ
ด�ำเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการด�ำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน
การปลูกฝังจิตส�ำนึกและ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด�ำเนินการ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือ
ข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
และมีการประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อการปรับปรุง
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มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
(2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
		 ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
		 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนสาขางานที่เปิดสอน
(3) สถานศึกษามีจำ� นวนสถานประกอบการทัง้ ในประเทศและหรือต่าง
		 ประเทศทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า
		 20 แห่ง
(4) สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรอื่ น ๆ เช่ น งบประมาณ วั ส ดุ
		 อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
		 ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน โครงการใน
		 การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
		 ประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.13 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษา
					 มงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P. 19 - 20)
ค�ำอธิบาย
สถานศึ ก ษามี แ ผนงานและผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด สภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ตลอด
จนมีการจัดอาคารสถานทีท่ เี่ หมาะสมกับการใช้งานทีส่ ะท้อนบรรยากาศใน
โรงเรียนที่ซื่อสัตย์ต่อกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษา มีแผนงานและผู้รับผิดชอบในการจัดสภาพแวดล้อม
		 บรรยากาศตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ตทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องเด็ก
2. สถานศึกษามีการจัดอาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่
		 สะท้อนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก เช่น รูปปั้นนักบุญหลุยส์
		 มารีย์ รูปปั้นแม่พระ เป็นต้น
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีสิทธิในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
6. มีส่วนร่วมในการดูแลหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
		 เคารพต่อชุมชนของชีวติ และความต้องการของคนรุน่ อนาคต (MEC.
		 P.19) เช่น มีโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์/พัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
		 ส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพื่อความยั่งยืนในการ
		 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่อนุชนรุ่นต่อไป
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 6 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขา
งาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ตัง้ แต่ 1 ครัง้ ขึน้ ไป ให้นบั เป็นจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
		 โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
		 ผู้เรียน
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ทุกสาขางานด�ำเนินงานไม่น้อยกว่า 2
		 โครงการ กิจกรรมต่อปี

มาตรฐานการศึ ก ษา

(3)
		
(3)
		
(5)
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สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ 4.2 สถานศึ ก ษาสร้ า งกลไก โครงสร้ า ง และวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ใน
				 กระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการ
				 ด�ำเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอด
				 จน ให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆ (BSG.)
				 (MEC. P.15-16)
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์
เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสม และทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษาตลอด
จนสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุนต่อบรรดาผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ
ตามบริบทและความเหมาะสม
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มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสร้างกลไก วิธีการและประสานสัมพันธ์ระหว่าง
		 บุคคล (ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า) และองค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะ
		 สมในการผนึกพลังเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา (BSG.)
2. สถานศึกษาสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินงาน พัฒนาและแลกเปลี่ยน
		 เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาของบุคคล องค์กรใน
		 ท้องถิ่นและชุมชนกับสถานศึกษา (BSG. MEC. P.27 - 28)
3. สถานศึกษาให้การสนับสนุนต่อบรรดาผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ ตามบริบท
		 และความเหมาะสม
4. สถานศึกษามีหน่วยงานหรือมีแผนงานหรือมีบุคลากร รับผิดชอบ
		 ในการสร้างกลไก วิธีการและประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้
		 ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า) อย่างเหมาะสม
5. สถานศึกษามีหน่วยงานหรือมีแผนงานหรือมีบุคลากร รับผิดชอบ
		 ในการสนับสนุนต่อบรรดาผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ตามบริบาท

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

มาตรฐานการศึ ก ษา
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
					 จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้
ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดท�ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และ
ระดับชั้น ปวส. 2 จัดท�ำโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่
ผลงาน รวมทั้งการน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท�ำและด�ำเนินการจัด
		 ประกวด จัดแสดงโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ผเู้ รียนระดับชัน้ ปวช. 3 และระดับชัน้ ปวส.
		 2 จัดท�ำโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมี
		 จ�ำนวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3 จ�ำนวน
		 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส. 2 จ�ำนวน 2 คน : 1 ชิ้น
(3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น�ำโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
		 สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนผลงาน
		 ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาได้นำ� โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
		 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อ
		 สาธารณชน
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มาตรฐานการศึกษา

(5) สถานศึกษาด�ำเนินการให้โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
		 งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผลงานทั้งหมด น�ำไปใช้
		 ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท�ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่
ผลงาน รวมทั้งการน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
1. มีเป้าประสงค์
2. มีการระบุปัญหา
3. มีวิธีการด�ำเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด�ำเนินการ

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด ท� ำ และด� ำ เนิ น การจั ด
		 ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองาน
		 วิจัย
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูทกุ คนจัดท�ำนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
		 สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
(3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น�ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
		 สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนผลงาน
		 ทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาได้น�ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองาน
		 วิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อ
		 สาธารณชน
(5) สถานศึกษาด�ำเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
		 หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผลงานทั้งหมดน�ำไป
		 ใช้ประโยชน์ หรือได้รบั รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ
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มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
					 ไทยและพลโลก
ปลูกฝังจิตส�ำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติเทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ทะนุบำ� รุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหา
กษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข และทะนุบ�ำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน
และผูเ้ รียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ�ำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มี
การประเมินผลการด�ำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน�ำผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพ
ลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจ�ำนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส�ำนึกด้านการ
		 รั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย ์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ

มาตรฐานการศึ ก ษา

		
		
(2)
		
		
		
(3)
		
		
		
		
(4)
		
		
		
		
		
(5)
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ�ำรุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ�ำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก
คนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส�ำนึก ด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ�ำรุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
สถานศึกษามีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบำ� รุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน�ำผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาในการปลู ก ฝั ง
จิตส�ำนึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
และทะนุบ�ำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก
คน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการด� ำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน�ำผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจ�ำนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้าน
		 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
		 การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการศึ ก ษา
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(4)
		
		
		
(5)
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สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษามีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน�ำผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาในการปลู ก ฝั ง
จิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่
3.51 – 5.00

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน
และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
มีการประเมินผล การด�ำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน�ำไปปรับปรุงการบริหารจัดการและ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพ
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มาตรฐานการศึกษา

ลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจำ� นวนโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
		 ไม่น้อยกว่า 5 โครงการกิจกรรม
(2) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
		 ด้านการกีฬาและนันทนาการ
(3) สถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทุก
		 คนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
		 ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถาน
		 ศึกษาและผู้เรียนเพื่อน�ำผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
		 สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้าน
		 การกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 5.00
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียน เพือ่ น�ำไปใช้
ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถาน
ศึกษาและผู้เรียน มีการด�ำเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อ
น�ำผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกจิตส�ำนึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
1–5
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึ ก ษามี ก ารให้ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจปรั ช ญาของ
		 เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
		 ผู้เรียน
(2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
		 ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของครู แ ละ
		 บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(3) สถานศึกษามีการด�ำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
		 เศรษฐกิจพอเพียง
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ
		 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
		 สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน�ำผลไปปรับปรุงการบริการจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
		 สถานศึกษาที่มีต่อการปลูกจิตส�ำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
		 เพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และน�ำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาโดยด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
		 จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพ ตาม
		 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ

มาตรฐานการศึ ก ษา

		
		
(2)
		
(3)
		
		
(4)
		
(5)
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บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษาได้ดำ� เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาได้จดั ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2) (3) (4) และ(5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ(2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ระดับคุณภาพในการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพ
ของการด�ำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
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มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
จ�ำนวนตัวบ่งชีท้ มี่ ผี ลการตัดสินตามเกณฑ์สงู สุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์
		
ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
24 – 29 ตัวบ่งชี้
พอใช้
18 – 23ตัวบ่งชี้
ต้องปรับปรุง
12 – 17ตัวบ่งชี้
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต�่ำกว่า 12ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 7.3		 ผู้บริหารน�ำระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
					 ว่าด้วยระบบ หลักการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึง่
					 ของการบริหารจัดการ (BSG.) (พระราชบัญญัติการศึกษา
					 แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48)
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารส่งเสริม ก�ำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนน�ำระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2553 ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการครบทั้ง 8 ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินการตามกฎ
กระทรวงให้ครบทัง้ 8 ข้ออย่างครบถ้วนตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลัก
การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
(1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
		 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึ ก ษา

(3)
(4)
(5)
(6)
		
(7)
(8)
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จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็นครบ 8 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 6 -7 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 -5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารและด� ำ เนิ น งานตามมาตรฐาน
					 การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
					 (BSG.)
ค�ำอธิบาย
บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมี
ความรูค้ วามเข้าใจ บริหารงานและด�ำเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประเด็นการพิจารณา
1. บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
		 มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. โรงเรียนด�ำเนินการบริหารและพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษามูลนิธิ
		 คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

มาตรฐานที่ 7 (BSG.) ลักษณะเฉพาะการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม (BSG.), (มติการประชุมพิจารณา
					 อัตลักษณ์), (MEC. P.39)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนยึดมัน่ สัจธรรม คือ ผูเ้ รียนแสวงหา เข้าถึงและเห็นคุณค่า ของความ
เป็นจริงของธรรมะ ตามหลักของศาสนาทีต่ นนับถือในการพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลที่ อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
ประเด็นการพิจารณา
1. อิม่ เอิบ (Fulfilled) คือ การพัฒนาตนเองให้ ครบทัง้ 5 มิติ ได้แก่ ด้าน
		 สังคม ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ
		 โดยการแสวงหา เข้าถึงและปฎิบัติอย่างสม�่ำเสมอ (MEC. P.39)
2. อบอุ่น (Warm) คือ การพัฒนาตนเองให้ คือ เป็นที่น่าพักพิงใกล้ชิด
		 (MEC. P.12)
3. อารี (Charitable) คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลทีม่ นี ำ�้ ใจ เอือ้ เฟือ้
		 เผื่อแผ่ เห็นแก่ผู้อื่น/สังคม (MEC. P.8 - 9, 11)
4. มีคุณธรรม (Moral) คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
		 นับถือ (MEC. P.8 - 9)

มาตรฐานการศึ ก ษา
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5. คุณภาพสากล (Universal Character) คือ สามารถวางและแสดงตน
		 อย่างเหมาะสม สง่างามทุกสถานที่ ทุกบริบท
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ (BSG., การประชุมพิจารณา
					 อัตลักษณ์, MEC. P.18)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีความวิรยิ ะ อุตสาหะ คือ ผูเ้ รียนมีความเพียรพยายาม มีความตัง้ ใจ
ในการฝ่าฟันความยากล�ำบากจนบรรลุตามเป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณา
1. ผูเ้ รียนตัง้ ใจและรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน เช่น ค้นคว้าหาความรู/้
		 มีชิ้นงาน/มีผลงาน บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด อาทิ โครงงาน
		 วิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมเล่น/เข้าร่วม
		 กิจกรรม กีฬา ซ้อมเชียร์
2. ผูเ้ รียนท�ำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพือ่ ให้งานส�ำเร็จตามเป้า
		 หมายโดยไม่ละทิง้ กลางคันท�ำงานร่วมกันเป็นทีมได้จนส�ำเร็จตามที่
		 ก�ำหนด
3. ผู้เรียนท�ำงานหรือร่วมกิจกรรมจนครบหรือส�ำเร็จตามที่ได้รับมอบ
		 หมายแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นมติของส่วนรวม
4. ผูเ้ รียนกล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงาน ไม่หลีกเลีย่ งการ
		 ท�ำงาน /กิจกรรมที่ยาก โดยอยู่ร่วมจนครบ/ส�ำเร็จตามที่ก�ำหนด
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ผู้เรียนรับผิดชอบต่อสังคม (BSG.), (การประชุมพิจารณา
					 อัตลักษณ์),(MEC.P.17)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนรับผิดชอบต่อสังคม คือ ผู้เรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/องค์กร
จนสะท้อนเป็นวัฒนธรรม และต่อโลกในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติทางสังคม
(นโยบาย/เศรษฐกิจ) มิตทิ างธรรมชาติ (สิง่ แวดล้อม) และมิตทิ างวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยี) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้ เข้าใจ และมีความตระหนักในการรับผิดชอบการกระท�ำของตนเอง
		 ที่มีผลต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/
		 องค์กร ตามแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรม ได้แก่ ความรับผิด
		 ชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน ต่อโรงเรียน ต่อบุคคลหรือ
		 สถาบันที่เกี่ยวข้องในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เช่น
		 ไม่โกง/ไม่ฉ้อฉล/ไม่เบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตน
2. มีสว่ นร่วมในงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือการกระท�ำใดๆ ทีส่ ร้างสรรค์
		 ต่อโลกในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติทางสังคม (นโยบาย/เศรษฐกิจ) มิติ
		 ทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) และมิติทางวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี)
		 ให้ เ กิ ด สั น ติ สุ ข และดี ง าม เช่ น กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ (จิ ต
		 สาธารณะในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

มาตรฐานการศึ ก ษา

3.
		
4.
		
		
5.
		
6.
7.
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รู้คุณค่า ของพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ลด น�ำกลับ
มาใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้วัสดุต่างๆ ที่ใช้กันในระบบบริโภค (MEC. P.17) เช่น เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม/พัฒนา/ อนุรักษ์ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปิดน�้ำ ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้
รู้จักเลือกใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ระมัดระวังและมีประสิทธิผล
ใช้สิทธิ เสรีภาพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชนและสังคม
กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อรักษาสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและส่วนรวม

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4 ครูมคี วามวิรยิ ะ อุตสาหะมุง่ มัน่ ให้ภาระหน้าทีส่ ำ� เร็จประโยชน์
					 สูงสุด (BSG.) (ปรัชญามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ)
ค�ำอธิบาย
ครูมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เกิดผล
ผลส�ำเร็จได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
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มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1. มีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
		 ก�ำหนด
2. ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. มีความมุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่เกิดผลส�ำเร็จสูงสุดและเป็นประโยชน์
		 ต่อผู้เรียน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างธรรมาชนทีด่ ปี ฏิบตั ติ นตามหลัก
					 ธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ครูรู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ น�ำหลักธรรมของ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน
ในการเข้าร่วม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หรือปฏิบัติตามศาสนกิจของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ปฎิบัติ/น�ำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
		 ประจ�ำวัน

มาตรฐานการศึ ก ษา

3.
		
4.
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เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนในการปฎิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ
เข้าร่วม/มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมในการปฎิบตั ติ ามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบัติตน กฎบัตรการ
					 ศึกษามงฟอร์ต (BSG.) (MEC. P.24-26)
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ของนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต คือ God Alone (พระเจ้าเท่านั้น) และบริหารงานโดยยึดหลัก
สันติวิธี ยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบในหน้าที่ รัก เมตตา
เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและผู้เรียน เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริม
การพัฒนางานทุกด้านแก่ บุคลากร และสถานศึกษา ด�ำรงชีวิตเรียบง่าย เป็น
แบบอย่างที่ดีในการทุ่มเท เสียสละ อดทน และอุทิศตน เป็นผู้รับใช้ในการ
พัฒนาองค์กร ตลอดจนมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความมัน่ คง แน่วแน่ในอุดมการณ์การปฎิบตั งิ านตามวิถจี ติ ของนัก
		 บุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต คือ God Alone (พระเจ้าเท่านั้น)
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2.
3.
4.
5.
		
6.
		
7.
		

มาตรฐานการศึกษา

บริหารงานโดยยึดหลักสันติวิธีและยุติธรรม
มีความซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบในหน้าที่
รัก เมตตา เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและเด็ก
เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริมการพัฒนางานทุกด้านแก่ผู้เรียน
บุคลากร และสถานศึกษา
ด�ำรงชีวิตเรียบง่าย เป็นแบบอย่างที่ดีในการทุ่มเท เสียสละ อดทน
และอุทิศตน เป็นผู้รับใช้ในการพัฒนาองค์กร
มีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ผู้บริหารมีความมีวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ของ
					 สถานศึกษาได้สำ� เร็จประโยชน์สงู สุด (BSG.) (MEC. P.14-15)
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารมีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด ทุม่ เทแรงกาย แรงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มศักยภาพ เกิดผล
ส�ำเร็จได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

มาตรฐานการศึ ก ษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ประเด็นการพิจารณา
1. มีความขยัน เพียรพยายามในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
		 ก�ำหนด
2. ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. มีความมุ่งมั่น ให้ภาระหน้าที่เกิดผลส�ำเร็จสูงสุดและเป็นประโยชน์
		 ต่อผู้เรียน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ผู้บริหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติตน
					 ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.)
ค�ำอธิบาย
ผูบ้ ริหารรูแ้ ละเข้าใจหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ น�ำหลักธรรมของ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
เข้าร่วม/มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมในการปฎิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ประเด็นการพิจารณา
1. รู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ปฎิบัติ /น�ำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
		 ประจ�ำวัน
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มาตรฐานการศึกษา

3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
4. เข้าร่วม/มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมในการปฎิบตั ติ ามหลักธรรม
		 ของศาสนาที่ตนนับถือ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ 7.9		 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
					 (BSG.) (MEC. P.12)
ค�ำอธิบาย
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา
โดยยึดหลักให้เป็นไปในครรลองธรรม 6 ประการ คือ หลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรมในการบริหาร (Morality)
			 คือ ผูบ้ ริหารยึดมัน่ ในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริมให้บคุ ลากรพัฒนา
		 ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน
		 อดทน มีระเบียบ วินัย
2. ผู้บริหารใช้หลักนิติธรรมในการบริหาร (The Rule of Law)
			 คือ ผู้บริหารปฎิบัติตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดย
		 ถือว่าเป็นการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ไม่บริหารตามอ�ำเภอใจ
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		 หรืออ�ำนาจของตัวบุคคล โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมและความยุตดิ
		 ธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว
3. ผู้บริหารใช้หลักความโปร่งใสในการบริหาร (Accountability)
			 คือ ผู้บริหารมีกระบวนการให้ตรวจสอบความถูกต้อง สามารถเข้า
		 ถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย
4. ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร (Particitpation)
			 คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
		 ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มี
		 ส่วนในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ร่วมวางแผน
		 และร่วมปฎิบัติงาน
5. ผู้บริหารใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหาร (Respoonsibility)
			 คือ ผูบ้ ริหารตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิด
		 ชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาในการบริหารจัดการ การกระตือรือ
		 ร้นในการแก้ปญ
ั หาและเคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง รวมทัง้ กล้า
		 ที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท�ำของตนเอง
6. ผู้บริหารใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหาร (Cost – effectiveness or
		 Economy)
			 คือ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด เพื่อให้
		 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
		 ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
		 ให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 7.10		 ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ติ ามจรรยา
						 บรรณของวิชาชีพ (BSG.) (MEC. P.37)
ค�ำอธิบาย
ครูปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยา
บรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณต่อสังคม
ประเด็นการพิจารณา
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมี
		 วินัยในตนเอง พัมนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์
		 ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
		 อยู่เสมอ
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก
		 ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ
		 องค์กรวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
		 3.1 ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก�ำลังใจแก่ศิษย์
				 และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
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		 3.2 ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั ทีถ่ กู ต้องดีงามแก่
				 ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
				 ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
				 ทั้งทางกาย วาใจ และจิตใจ
		 3.3 ต้องไม่กระท�ำตนเป็นปฎิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา
				 จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
		 3.4 ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ เสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือ
			 ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
4. จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
		 ศึกษา พึงช่วยเหลือเกือ้ กูล ซึง่ กันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมัน่
		 ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประ
		 พฤติปฎิบัติตนเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
		 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์
		 ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
		 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 89.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต�่ำกว่าร้อยละ 50
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง
					 และพลโลกคนไทย
คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยูท่ กี่ ารพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คน
เก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคน
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทัง้ ในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส�ำนึกที่พึง
ประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ตัวบ่งชี้
1.1 ก�ำลังกาย ก�ำลังใจที่สมบูรณ์
			 1.1.1 คนไทยมีสุขภาพภายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย
					 จิตใจ สติปัญญาเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การ
					 พัฒนาในแต่ละช่วงวัย
1.2 ความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นและเพียงพอในการด�ำรงชีวิตและการ
		 พัฒนาสังคม
			 1.2.1 คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
			 1.2.2 คนไทยมีงานท�ำและน�ำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและ
					 สร้างประโยชน์ให้สังคม
1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
			 1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ รูท้ นั โลก
					 รวมทั้งมีความสามารถในการใช้แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ
					 เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
			 1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถ
					 ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
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1.4 ทักษะทางสังคม
			 1.4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและสังคม
					 มีทักษะและความสามารถที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตใน
					 สังคมอย่างมีความสุข
			 1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและตระหนักใน
					 คุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาใน
					 ฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
		 พลเมืองโลก
			 1.5.1 คนไทยด�ำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต
			 1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจติ ส�ำนึก
					 ในเกียรติภูมิของความเป็นคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติ
					 ไทย รักแผ่นดินไทยและปฏิบตั ติ นตามระบอบประชาธิปไตย
					 เป็นสมาชิกทีด่ ี เป็นอาสาสมัครเพือ่ ชุมชนและสังคมในฐานะ
					 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส�ำคัญและการบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่าง
ที่ดี ได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย์รู้จักผู้เรียนเป็นราย
บุคคล เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลาก
หลาย และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
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ความส�ำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ขึน้ อยู่

(1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ผูเ้ รียน ครู คณาจารย์ ผูบ้ ริหาร ผูป้ กครองและ
		 สมาชิกชุมชน
(2) ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
		 ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
			 2.1.1 มีการจัดหลักสูตรทีห่ ลากหลายตามความเหมาะสมของกลุม่
					 ผูเ้ รียนทุกระบบ สอดคล้องตามความต้องการของผูเ้ รียนและ
					 ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
			 2.1.2 ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ที่จัดไว้อย่าง
					 ทั่วถึง
			 2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
					 การเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
					 ความปลอดภัย
			 2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้
					 และการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อ
					 ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.2 มีการพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
		 เป็นระบบและมีคุณภาพ
			 2.2.1 ผูบ้ ริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การ
					 พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
					 วิชาการและวิชาชีพ
			 2.2.2 ครู คณาจารย์ ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษามีคณ
ุ ธรรม
					 มีความพึงพอใจในการท�ำงานและผูกพันกับงาน มีอตั ราการ
					 ออกจากงานและอัตราความาผิดทางวินัยลดลง
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			 2.2.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตัง้ องค์กรอิสระ เพือ่ สร้างเกณฑ์
					 มาตรฐานเฉพาะกลุม่ และติดตามการด�ำเนินงานของบุคลากร
					 และสถานศึกษา ตลอดจนการสัง่ สมองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
			 2.3.1 องค์กร ชุมชน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ าม
					 สภาพท้องถิ่น สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
					 ผู้เรียน
			 2.3.2 ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัด
					 บริการทางศึกษาของสถานศึกษา
			 2.3.3 มีการก�ำหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของ
					 กระบวนการบริหารการศึกษา เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ
					 และสามารถรองรับการะประเมินคุณภาพภายนอกได้
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้
การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สือ่ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส�ำคัญของการ
พัฒนาสูส่ งั คมแห่งความรู้ การส่งเสริมและสร้างกลไกเพือ่ ให้คนไทยทุกคนมี
โอกาสและทางเลือกทีจ่ ะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ด้วย
รูปแบบและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย โดยการได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของสังคมจะน�ำมาซึง่ การพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ
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ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
		 ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
			 3.1.1 สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค ลากรและองค์ ก รในชุ ม ชนที่
					 เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ร่วมจัดปัจจัยและกระบวนการ
					 เรี ย นรู ้ ภ ายในชุ ม ชนและให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ เ ป็ น
					 ประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน เพือ่ ให้สงั คมไทยเป็น
					 สังคมแห่งภูมิปัญญาและคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
			 3.1.2 ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามี
					 สถานภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มี
					 ความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุขและมีการพัฒนา
					 ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไก
		 การเรียนรู้
			 3.2.1 ศึกษาวิจยั ส�ำรวจ จัดหาและจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
					 ทุกรูปแบบ
			 3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่
					 สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ภูมิปัญญาและอื่นๆ) และความร่วม
					 มือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไก
					 การเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่ง
					 การเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง
			 3.2.3 ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ
3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับ ทุกมิติของสังคม
			 3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับและองค์กรทีจ่ ดั การศึกษา
					 มีการสร้างและใช้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลาย
					 เป็นวัฒนาธรรมแห่งการเรียนรู้
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ส่วนที่ 5
มาตรฐานการเงิน

มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนมีการบริหาร จัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ มี
					 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีระบบการรับเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีรายงานการรับเงินประจ�ำวันเป็นปัจจุบัน
2. มีการสรุปรายรับ และการน�ำฝากเงินประจ�ำวัน เป็นปัจจุบัน
3. มีระบบการตรวจสอบการรับเงิน
4. มีการอนุมัติตามระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 โรงเรียนมีระบบการจ่ายเงินที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และ
					 เป็นปัจจุบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ�ำปีที่ชัดเจน
2. มีการตรวจสอบและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ�ำปี
3. มีการอนุมัติลงนามตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
4. มีแบบฟอร์ม หรือมีหลักฐานประกอบในการจ่ายเงิน
5. มีแนวปฏิบัติ หรือคู่มือการจ่ายเงิน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6. การจ่ายเงินมีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ
7. มีการจัดท�ำทะเบียนการจ่ายเงิน ได้แก่ ทะเบียนเช็ค หรือทะเบียน
		 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีระบบการบันทึกบัญชีที่เป็นมาตรฐานตามหลักการบัญชี
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำเดือน ได้แก่ งบรายได้และค่าใช้จ่าย
2. มีการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี ได้แก่ งบดุล งบรายได้และค่าใช้จ่าย
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3. มีหลักฐาน เอกสารการบันทึกบัญชีที่ผ่านการอนุมัติอย่างถูกต้อง
		 สมบูรณ์ ได้แก่
			 3.4.1 ใบเบิกเงินหรือใบสั่งจ่าย
			 3.4.2 ใบส�ำคัญรับ
			 3.4.3 ใบส�ำคัญจ่าย
			 3.4.4 ใบบันทึกรายการขั้นต้น
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 มีการบริหารจัดการงบประมาณ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนพัฒนาประจ�ำปีของโรงเรียนและแผนงบประมาณประจ�ำปี
2. มีแบบฟอร์มขออนุมตั งิ าน โครงการ ทีผ่ า่ นการขออนุมตั ติ ามขัน้ ตอน
3. มีคู่มือ และเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
4. มีการสรุปการใช้งบประมาณ แต่ละโครงการ/งาน
5. มี ก ารใช้ ง บประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนงานประจ� ำ ปี แ ละมี
		 ประสิทธิภาพ
6. มีรายงานสรุปการใช้งบประมาณเสนอต่อผูบ้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
		 ในแต่ละเดือน /แต่ละภาคเรียนและแต่ละปีการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 มีระบบการจัดซือ้ ทีเ่ ป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดซื้อตาม/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณประจ�ำปีที่
		 ได้รับการอนุมัติ
2. มีการด�ำเนินการจัดซื้อตามกระบวนการของงานจัดซื้อและระเบียบ
		 การจัดซื้อของโรงเรียน
3. มีการจัดท�ำทะเบียนร้านค้าที่ติดต่อที่เป็นปัจจุบัน

มาตรฐานการศึ ก ษา
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 มีระบบพัสดุครุ ภุ ณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. มีการเบิก-จ่ายวัสดุตามงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณ
		 ประจ�ำปีที่ได้รบการอนุมัติ
2. มีการบันทึกการรับ-จ่ายวัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน
3. มีการตรวจนับวัสดุให้เป็นปัจจุบัน และรายงานวัสดุคงเหลือเป็น
		 ประจ�ำทุกเดือน
4. มีการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนอย่างน้อยปีการ
		 ศึกษาละ 1 ครั้ง
5. มีการจัดท�ำรายงานทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียนประจ�ำปี
มาตรฐานที่ 2 โรงเรี ย นมี ร ะบบตรวจสอบงานการเงิ น จากหน่ ว ยงาน
					 ภายนอกโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 รับการตรวจสอบระบบงานการเงินโดยคณะกรรมการจาก
					 มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยอย่างน้อยปีการ
					 ศึกษาละ 1 ครั้ง
ประเด็นการพิจารณา
ได้รบั การตรวจสอบจากคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฯ
ปีละ 1 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบ
อนุญาตอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ประเด็นการพิจารณา
ได้ รั บ การตรวจสอบจากจากผู ้ ต รวจสอบบั ญ ชี ที่ มี ใ บอนุ ญ าตและมี
รายงานสรุป ปีละ 1 ครั้ง
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บรรณานุกรม
- ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา.มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ., 2548
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษา
ของชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545.
- ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน). หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
- คณะกรรมการอาชีวศึกษา. เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีม้ าตรฐานการ
อาชีวศึกษา., 2555
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย. การศึกษาของมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย., 2538
- ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์. ลักษณะเฉพาะการศึกษาเซนต์คาเบรียล.
- ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล. ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต์
(Montfortion Education Charter), 2010
- ส� ำ นั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา, 2554
- ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา, 2554

มาตรฐานการศึ ก ษา
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มาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2555

ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา			
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์
ภราดาศักดา สกนธวัฒน์			
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล				
ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงค์
ภราดาดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล		
ภราดาศุภนันท์ ขันธ์ปรีชา			
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี			
ภราดาสอาด สัญญลักษณ์			
ภราดาสมพร คงวิมล				

ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
ที่ปรึกษา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
ประธานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
ประธานงานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่ปรึกษางานวิทยบริการ ฝ่ายการศึกษา
ประธานงานวิทยบริการ ฝ่ายการศึกษา
กรรมการฝ่ายการศึกษา
กรรมการฝ่ายการศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล			
ม.ไพฑูรย์ กระโทกนอก			
มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์			
มิสศุภมาส ชัยประสิทธิ์				
ม.ประดิษฐ์ ชัยปรีชา				
มิสสายพิณ นาประจุล				
มิสนฤมล น้อยอิ่ม					
มิสรื่นจิต ใจมั่น						
มิสออมสิน อิ่มมณี					
มิสรุ้งลาวัลย์ ธิราศักดิ์				
มิสอัญชลี ไรมาลี						
มิสเสาวนิจ จันพางาม				
มิสนันทา ลีนะเปสนันท์			
ม.ธนากร เจริญเตีย					

ประธานคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
กรรมการ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล		
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กรรมการ
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15.
16.
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18.
19.
20.
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22.
23.
24.
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มิสสาวิตรี แขกเทศ					
มิสมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์			
มิสลัดดาวัลย์ พึ่งทอง				
ม.สุทิน รังเพีย						
ม.คมสันต์ รางศรี					
ม.วัฒนา แสงสินธิ์					
มิสจุฑารัตน์ เจริญสินธ์				
มิสอรุณี ฐิติวริทธินันท์				
มิสมนฑกานติ์ ปิ่นทอง				
มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย			
มิสดรุณี ขันโท						
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โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
กรรมการ
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
กรรมการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กรรมการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กรรมการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
กรรมการ
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กรรมการ
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กรรมการ
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ			 กรรมการและเลขานุการ

***************************
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มาตรฐานการศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการผู้ร่วมยกร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 5 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ประธานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์		 ผู้อ�ำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา
ที่ปรึกษา
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี			 รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ม.ไพฑูรย์ กระโทกนอก			 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์			 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
มิสสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน์			 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
มิสชนัญญา เงินเมือง				 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ม.ด�ำรงศักดิ์ วิเชียรดิลก				 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ม.อดิศักดิ์ ศรีวรกุล				 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ม.อาสา มรพงษ์						 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสศุภมาส ชัยประสิทธิ์				 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
ม.ประดิษฐ์ ชัยปรีชา				 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ				 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสสิรินุช เอี่ยมเขียว				 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสนุกูล เกตุแก้ว					 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสศิริพร ศุระศรางค์				 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสปราณิสา อ�่ำทอง					 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสรัชนี ศรัทธาพันธ์				 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสมนัสนันท์ มีลาด					 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
ม.วิโรจน์ สุขประเสริฐ				 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
ม.ธิติชัย สมพงษ์					 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
ม.บันลือ จินดาศรี					 โรงรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
มิสอัญชลี ไรมาลี					 โรงรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
มิสรุ้งลาวัลย์ ธิราศักดิ์				 โรงรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
มิสสายพิณ นาประจุล				 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

มาตรฐานการศึ ก ษา
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

มิสศุภัคชญา ตั้งเจริญ				
ม.อธิไทว์ ลาภบรรจบ				
ม.ธรรมนูญ รัตนพันธ์				
ม.นวพล แก้วภูมิแห่					
มิสรื่นจิต ใจมั่น						
ม.ยุทธพงษ์ วงษ์เมืองสรรค์			
มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์			
มิสพรพิมล ปวงนิยม				
มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล				
มิสนันทา ลีนเปสนันท์				
ม.ธนากร เจริญเตีย					
มิสเพชรระพี บุญหมั่น				
มิสรุ่งทิวา ประสงค์					
มิสจันทร์แรม น้อยจันทร์			
ม.จักรพรรดิ์ จิตรานุเคราะห์		
มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี			
มิสวรรณา กรัสพรหม				
มิสวัชรี เกิดท่าไม้					
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ			
มิสสุพรรษษ เตียวหยิน				
มิสปิยาภรณ์ ค�ำเวียงจันทร์			
มิสวิมล สมศรี						
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธ�ำรงกุล		
มิสเสาวนิจ จันพางาม				
มิสศรีกุล ยอดชุมภู					
มิสกัณฐริกา โอวาทสาร			
ม.วัฒนา แสงสินธุ์					
มิสอรุณี ฐิติวริทธินันท์				
ม.พัสกร วงษ์โท					
มิสสุพรรณี สายน�ำทาน				

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

มิสนงนภัส สมณ					
มิสลัคณา บุญกัณฑ์					
มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ				
มิสรัตนาสุภา องค์สวัสดิ์			
มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง			
ม.กิตติทัช สืบธรรมกูร				
ม.คมสันต์ รางศรี					
มิสลัดดาวัลย์ พึ่งทอง				
มิสสุดารัตน์ เตชะก�ำพุช			
มิสมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์			
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์				
มิสเสาวภาคย์ ใจเสน				
มิสศิริพันธ์ แสงฉาย				
มิสกตภร ประสารวรณ์				
มิสกนกภรณ์ พวงสวัดิ์				
มิสวริญญา เจนกิตโสภณ			
มิสจอมขวัญ เหล่าคุณธรรม		
ม.สุทิน รังเทีย						
มิสมนฑกานติ์ ปิ่นทอง				
มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย			
มิสดรุณี ขันโท						
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
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โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ กรรมการและเลขานุการ
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รายชื่อคณะกรรมการผู้ร่วมยกร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2555
ณ บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
1. ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล			 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
		 ประธานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
2. ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์		 ผู้อ�ำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา
ที่ปรึกษา
3. ภราดาศุภนันท์ ขันธ์ปรีชา			 รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
4. ม.ไพฑูรย์ กระโทกนอก			 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
5. มิสศุภมาส ชัยประสิทธิ์				 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
6. ม.ประดิษฐ์ ชัยปรีชา				 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
7. มิสสายพิณ นาประจุล				 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
8. มิสออมสิน อิ่มมณี					 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
9. มิสอัญชลี ไรมาลี					 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
10. มิสรุ้งลาวัลย์ ธิราศักดิ์				 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
11. มิสเสาวนิจ จันพางาม				 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
12. มิสนันทา ลีนะเปสนันท์			 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
13. ม.ธนากร เจริญเตีย					 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
14. มิสปราณี มูลแจ้						 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
15. มิสวัชรี เกิดท่าไม้					 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
16. มิสมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์			 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
17. ม.สุทิน รังเพีย						 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
18. มิสจุฑารัตน์ เจริญสินธ์				 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
19. ม.วัฒนา แสงสินธิ์					 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
20. มิสเกษกานดา คงทวีเลิศ				 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
21. มิสดาริษา แสงสิทธุ์					 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
22. มิสทับทิม ขุมทรัพย์					 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
23. มิสสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ				 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
24. มิสสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ		 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

มิสอรุณี ฐิติวริทธินันท์				
มิสจิดาภา ชัยสงคราม				
มิสพรรณวิไล สุริยะโจง			
ม.พัสกร วงษ์โท					
ม.ธัชธาริน หมวกทอง				
มิสนงนภัส สมณะ					
ม.ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ		
มิสภวดี ศรีใจ						
มิสมยุรี ทรายแก้ว					
มิสปาริชาติ วังชา					
มิสกิตติยา บุตรกระจ่าง				
มิสศิริพร ปิยะตระกูล				
มิสมนฑกานติ์ ปิ่นทอง				
มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย			
มิสดรุณี ขันโท						

มาตรฐานการศึกษา
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