
ก าหนดเป้าหมายการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ 
 

 



ค ำน ำ 

 

  เอกสารฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน         
อนุบาลโกสัมพีนคร  (บ้านท่าคูณ)    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา ๔๓              
วรรค หนึ่ง   บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วรรคสองการจัดการศึกษาอบรม ของ
รัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) เรียกว่า สมศ. 

  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนให้การจัด
การศึกษาของรัฐแบบมีส่วนร่วม    เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา         เป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน       เพื่อรับการประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) ต่อไป 

 

 

 

(นายยงยุทธ       บดีรัฐ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.........................................................................................................  
 
 โดยที่มรการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน   โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 

(นายยงยุทธ    บดีรฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 

  
 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
 เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

และการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของก าแพงเพชร ได้แก่ระบ าก.ไก่ 
ระบ าคล้องช้าง ระบ าชากังราว กีฬาและนันทนาการตาม
จินตนาการ 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.5 รู้คุณค่าและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ  85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.6 รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจก าแพงเพชรเมืองมรดก

โลก 
ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่อง

อาขยานได้ตามระดับชั้น 
ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.7 การท่องสูตรคณูและคิดเลขเร็ว/ความถนัดทางคณิตศาสตรต์ามระดบัช้ัน ร้อยละ  85 ได้ระดับดีขึ้นไป 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีมาก 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดีมาก 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80  ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 70  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ครรู้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ครรู้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ครรู้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ครรู้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ครรู้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งทางด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ครรู้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ครรู้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ครรู้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
ความสามารถ 

ครรู้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.10 ครูมีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ครรู้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

ระดับดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดเียี่ยม 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ 
ระดับดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน  ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียน การสอน 

ระดับดีเยี่ยม 
 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

 

มาตรฐานที่  11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัดีเยีย่ม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดบัดีเยีย่ม 

12.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัดีเยีย่ม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดบัดีเยีย่ม 

มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

7.10 ครูมีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติดีตามโรงเรียน
ดีวิถีพุทธ 

ระดับดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป็นผู้ปฏิบัติดีตาม
โรงเรียนดีวิถีพุทธ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยเท้าพ่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 
 

15.2 ผลการด าเนินงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมาย 

ระดับดีเยี่ยม 



 
 


