ตารางวิเคราะหสรุปหนวยงานรับผิดชอบสงเสริมพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
************************************************************************
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดแี ละใหเกียรติผอู ื่น
ตัวบงชี้ที่ 1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
กีฬานันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

หนวยงานที่รับผิดชอบ /เกี่ยวของสงเสริม พัฒนา
มาตรฐาน /ตัวบงชี้
สงเสริม/พัฒนาโดยตรง
มีสว นรวมสงเสริม/พัฒนา
งานกลุมสาระสุขศึกษา
พลศึกษา
งานกลุมสาระสุขศึกษา
พลศึกษา
งานระดับชั้น
งานกลุมสาระฯ
งานกลุมสาระฯ
งานกลุมสาระศิลปะ
งานกลุมสาระสุขศึกษา
พลศึกษา
งานกลุมสาระฯ
งานสัมพันธชุมชน
งานกิจกรรมภายในภายนอก
งานกลุมสาระวิทยาศาสตร

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
งานหองสมุด
เรียนรู และสือ่ ตางๆ รอบตัว
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
งานกลุมสาระภาษาไทย
หาความรูเพิ่มเติม
ตัวบงชี้ที่ 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ อการเรียนรู
งานกลุมสาระ
ระหวางกัน
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
งานกลุมสาระการงานและ
เทคโนโลยี
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
ตัวบงชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ งานกลุมสาระภาษาไทย
เขียนตามความคิดของตนเอง
งานกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 4.2 นําเสนอวิธีคดิ วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
กลุมสาระวิทยาศาสตร

งานสุขอนามัย
งานสุขอนามัย
งานกลุมสาระสุขศึกษา
พลศึกษา
งานระดับชั้น
งานระดับชั้น
งานดนตรีการแสดง
งานกีฬา
งานวัดและประเมินผล
งานกลุมสาระสังคมฯ
งานกลุมสาระสังคมฯ
งานกลุมสาระ ฯ
งานกิจกรรมภายใน ภายนอก
งานกลุมสาระภาษาไทย
งานกลุมสาระฯ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานกลุมสาระฯ

งานกลุมสาระฯ
งานกลุมสาระฯ
1

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ตั วบ งชี้ที่ 4.3 กํา หนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสิน ใจแกปญ หาโดยมีเหตุผ ล
ประกอบ
ตัวบงชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้ 6.1 วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ
ตัวบงชี้ 6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
ตัวบงชี้ 6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได
ตัวบงชี้ 6.4 มีความรูสึกที่ดีตอ อาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ครูใชสอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
ตัวบงชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน
ตัวบงชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดขี อง
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนาํ และความคิดริเริ่มที่เนนการ
พัฒนาผูเรียน

หนวยงานที่รับผิดชอบ /เกี่ยวของสงเสริม พัฒนา
มาตรฐาน /ตัวบงชี้
สงเสริม/พัฒนาโดยตรง
มีสว นรวมสงเสริม/พัฒนา
งานแนะแนว
งานระดับชั้น
งานกลุมสาระศิลปะ

งานกลุมสาระฯ

งานกลุมสาระฯ
งานกลุมสาระฯ
งานกลุมสาระฯ
งานกลุมสาระฯ

งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล

งานกลุมสาระฯ
งานกลุมสาระฯ

งานระดับชั้น
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

งานกลุมสาระฯ
งานแนะแนว

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานกลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

งานหลักสูตรการสอน

งานนิเทศการสอน

งานหลักสูตรการสอน

งานนิเทศการสอน

งานหลักสูตรการสอน

งานนิเทศการสอน

งานหลักสูตรการสอน

งานนิเทศการสอน

งานหลักสูตรการสอน

งานนิเทศการสอน

งานหลักสูตรการสอน

งานนิเทศการสอน

งานหลักสูตรการสอน
งานหลักสูตรการสอน

งานนิเทศการสอน
งานวิจัยและพัฒนา
งานนิเทศการสอน

งานหลักสูตรการสอน

งานนิเทศการสอน

งานบริหารสํานักฯ

งานบริหารทุกฝาย
2

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ตัวบงชี้ที่ 8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ
ตัวบงชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8.6 ผูบริหารใหคาํ แนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัด
การศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตั วบงชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ ละปฏิ บั ติห น า ที่ต ามที่ ระเบี ย บ
กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

หนวยงานที่รับผิดชอบ /เกี่ยวของสงเสริม พัฒนา
มาตรฐาน /ตัวบงชี้
สงเสริม/พัฒนาโดยตรง
มีสว นรวมสงเสริม/พัฒนา
งานบริหารสํานักฯ
งานบริหารฝายวิชาการ
งานบริหารสํานักฯ

งานบริหารฝายวิชาการ

งานบริหารสํานักฯ

งานบุคลากร

งานวิจัยและพัฒนา

งานบริหารสํานัก
ผูอํานวยการ
งานบริหารฝายวิชาการ

งานบริหารสํานัก
ผูอํานวยการ
งานบริหารสํานัก
ผูอํานวยการ
งานบริหารสํานัก
ผูอํานวยการ
งานบริหารสํานัก
ผูอํานวยการ

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด หลักสู ต ร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
ตัวบงชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
งานหลักสูตรการสอน
ตัวบงชี้ที่ 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ
งานหลักสูตรการสอน
ถนัดความสามารถและความสนใจ
ตัวบงชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
งานหลักสูตรการสอน
ความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุ
งานหลั
ป กสูตรการสอน
ความรูไดดวยตนเอง
ตัวบงชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
งานนิเทศการสอน
การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
งานระดับชั้น
ถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึ ก ษามี ก ารจัด สภาพแวดล อ มและการบริ ก ารที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตั ว บ ง ชี้ 11.1 ห อ งเรีย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร อาคารเรี ย นมั่ น คง สะอาดและ
งานอาคารสถานที่
ปลอ ดภั ย มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพอ เพี ย ง อยู ใ นสภ าพใช ก ารได ดี
สภาพแวดลอม รมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
ตัวบงชี้ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
งานสุขอนามัย
ของผูเรียน
ตั วบงชี้ 11.3 จั ดห องสมุ ด ที่ใ หบ ริการสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ ให
งานหองสมุด
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

งานบริหารฝายธุรการ
การเงิน
งานบริหารฝายทุกฝาย
งานสัมพันธชุมชน

งานกลุมสาระฯ
งานกลุมสาระฯ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานกลุมสาระฯ
งานหลักสูตรการสอน
งานแนะแนว
งานกลุมสาระ ฯ
งานสาธารณูปโภค
งานอาคารสถานที่
งานสวัสดิภาพ
งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวบงชี้ที่ 12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

หนวยงานที่รับผิดชอบ /เกี่ยวของสงเสริม พัฒนา
มาตรฐาน /ตัวบงชี้
สงเสริม/พัฒนาโดยตรง
มีสว นรวมสงเสริม/พัฒนา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานบริหารฝาย

ตัวบงชี้ที่ 12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
งานบริหารฝาย
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหาร
งานบริหารฝาย
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
งานบริหารฝาย
การศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผน
งานบริหารฝาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
งานบริหารฝาย
ภายใน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู
ตั ว บ งชี้ 13.1 มีก ารสรา งและพัฒ นาแหลงเรีย นรูภ ายในสถานศึก ษาและใช งานบริหารฝายบริหารทั่วไป
งานบริหารฝายวิชาการ
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่ อพั ฒ นาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
ตั วบ งชี้ 13.2 มีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุค ลากรภายในสถานศึ กษา
งานบุคลากร
งานสัมพันธชุมชน
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒ นาสถานศึก ษาให บ รรลุเป าหมายตามวิสั ย ทัศ น
ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น
ตั วบงชี้ 14.1 จัด โครงการ กิจ กรรมที่สงเสริมใหผู เรียนบรรลุตามเปา หมาย
งานกลุมสาระฯ
งานระดับชั้น
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ 14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน
งานกลุมสาระฯ
งานระดับชั้น
ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
งานบริหารฝายวิชาการ
งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
งานบริหารฝายวิชาการ
งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก

(ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ)
ผูอํานวยการ
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