ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2559 โรงเรียนเมืองเชลียง
วัน เดือน ป
1-31 ตุลาคม 2558
5 - 7 ตุลาคม 2558
8-9 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2558
11-25 ตุลาคม 2558
10 - 31 ตุลาคม 2558
23 ตุลาคม 2558
26 ตุลาคม 2558
27 ตุลาคม 2558 10 พฤศจิกายน 2558
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558
17-19 พฤศจิกายน 2558
25 พฤศจิกายน 2558
30 พฤศจิกายน 2558
2-3 ธันวาคม 2558
4 ธันวาคม 2558
1-15 ธันวาคม 2558
16-18 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558
18-20 ธันวาคม 2558
19-21 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558
5-8 มกราคม 2559
11-15 มกราคม 2559
16 มกราคม 2559
19 มกราคม 2559
21-22 มกราคม 2558
21-22 มกราคม 2558

กิจกรรม/งาน/โครงการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป
กีฬาสีครั้งที่ 45

ผู%รับผิดชอบ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด
ส%งโครงการประจําปงบประมาณ 2559
ป7ดภาคเรียนที่ 1/2558
สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2558
กิจกรรมวันป7ยมหาราช
เป7ดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 2
จัดทําข=อมูลนักเรียนรายบุคคลครั้งที่ 2
bopp-obec58_2 (DMC)
ครูขอเครื่องราชอิสริยาภรณJ
กีฬานักเรียน จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมวันวชิราวุธ
กรีฑานักเรียน จังหวัดสุโขทัย

งานพัสดุ
กลุ%มสาระสุขศึกษาฯ /คณะครู/
นักเรียน
กลุ%มงานวิชาการ/คณะครู/นักเรียน
กลุ%มงาน/งาน/กลุ%มสาระฯ
คณะครู/นักเรียน
กลุ%มงานแผนงานและประกันฯ
คณะครู/นักเรียน
คณะครู/นักเรียน
งานสารสนเทศโรงเรียน
กลุ%มงานแผนงานและประกันฯ
กลุ%มงานบุคคล
กลุ%มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ%มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "วันพ%อ"
ส%งคําขอเครื่องราชอิสริยาภรณJ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
นักเรียนชั้น ม. 5 แสดงตนเปPนพุทธมามกะ
นักเรียนชั้น ม.ปลาย ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้น ม.ต=น ทัศนศึกษา
กิจกรรมวันคริสตJมาส
ส%งแบบรายงานการควบคุมภายใน (ปอ.)
กิจกรรมสานสายใยนักเรียน-ครูที่ปรึกษา
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
รับสมัครประธาน / คณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมวันครู
เลือกตั้งประธาน / คณะกรรมการนักเรียน
เมืองเชลียงปริทรรศนJ
นิทรรศการสู%งานอาชีพ

กลุ%มบริหาร/คณะครู/นักเรียน
กลุ%มงานบุคคล
กลุ%มงานวิชาการ
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.4 -ม.6
ระดับชั้น ม.1 -ม.3
กลุ%มสาระฯ ภาษาต%างประเทศ
กลุ%มงานแผนงานและประกันฯ
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
คณะครู
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มสาระฯ การงานอาชีพฯ
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วัน เดือน ป
27-29 มกราคม 2559
1- 5 กุมภาพันธJ 2559
1- 5 กุมภาพันธJ 2559
6-7 กุมภาพันธJ 2559
1-15 กุมภาพันธJ 2559
8-12 กุมภาพันธJ 2559
12-13 กุมภาพันธJ 2559
15-26 กุมภาพันธJ 2559

31 มีนาคม 2559
16 มีนาคม 2559 ถึง
30 เมษายน 2559
1-30 เมษายน 2559

กิจกรรม/งาน/โครงการ
กิจกรรมอยู%ค%ายพักแรม
รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม เรียนต%อ ม.4
ติว O-Net ม.6
ม.6 สอบ O-Net
ส%งเรื่องย=ายประจําป
รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม เรียนต%อ ม.4
กิจกรรมค%ายดาราศาสตรJชั้น ม.6
แนะแนวเรียนต%อ/รับสมัครนักเรียน ม.1 ,
ม.4 ล%วงหน=า
ติว O-Net ม.3
กิจกรรมวันมาฆบูชา
ม.3 สอบ O-Net
กิจกรรมสานสายใยจากใจรุ%นน=องสู%รุ%นพี่
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
คณะครูศึกษาดูงาน
ประกาศผลการเรียนทุกระดับขั้น
นักเรียนปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 1
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครู/บุคลากรทางการศึกษา
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4
ส%งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ระดับกลุ%มงานย%อย งวดที่ 1
นักเรียนปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 2
สอบคัดห=องนักเรียนชั้น ม.1
สอบคัดห=องนักเรียนชั้น ม.4
สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
2559 ระดับโรงเรียน งวดที่ 1
ปYจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 ม.6
จัดทําข=อมูลนักเรียนรายบุคคลครั้งที่ 3
bopp-obec58_3 (DMC)
จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา

1-30 เมษายน 2559

ป7ดภาคเรียนที่ 2/2559

15-19 กุมภาพันธJ 2559
19 กุมภาพันธJ 2559
27-28 กุมภาพันธJ 2559
3 มีนาคม 2559
7-10 มีนาคม 2559
10-12 มีนาคม 2559
17 มีนาคม 2559
17-23 มีนาคม 2559
18 -21 มีนาคม 2559
20-24 มีนาคม 2559
22 มีนาคม 2559
21-26 มีนาคม 2559
26 มีนาคม 2559
27 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559

ผู%รับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนาผู=เรียน/นร.ม.ต=น
งานรับนักเรียน กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานบุคคล
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มสาระฯ วิทยJ/ครู ม.6
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
กลุ%มงานวิชาการ
กรรมการบริหาร/กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานวิชาการ/คณะครู
กลุ%มงานวิชาการ/ครู/นักเรียน
คณะกรรมการบริหาร/
กลุ%มงานบุคคลครู/บุคลากร
กลุ%มงานแผนงานฯ/วิชาการ
กลุ%มงาน/งาน/กลุ%มสาระฯ
กลุ%มงานวิชาการ/ครู/นักเรียน
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานแผนงานและประกัน
คุณภาพ
กลุ%มงานวิชาการ
งานสารสนเทศโรงเรียน
กลุ%มงานแผนงานและประกันฯ
งานประกันคุณภาพภายใน
กลุ%มงานแผนงานและประกันฯ
คณะครู/นักเรียน
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วัน เดือน ป
9 เมษายน 2559
10 เมษายน 2559
10 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559
12-13 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559
1-10 มิถุนายน 2559
9 มิถุนายน 2559
24 มิถุนายน 2559
18-21 กรกฎาคม 2559
15 กรกฎาคม 2559
29 กรกฎาคม 2559
1 - 15 สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
17-24 สิงหาคม 2559
12-16 กันยายน 2559
22 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559
26- 29 กันยายน 2559
10-23 ตุลาคม 2559
24 ตุลาคม 2559

กิจกรรม/งาน/โครงการ
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ/ประชุมครู
ปรับสภาพนักเรียนใหม%
ปรับพื้นฐานความรู=นักเรียน ม.1 , ม.4
เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
จัดทําข=อมูลนักเรียนรายบุคคลครั้งที่ 1
bopp-obec58_1 (DMC)
กิจกรรมวันไหว=ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู%
สอบกลางภาค 1/2559

ผู%รับผิดชอบ
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มงานวิชาการ
กลุ%มบริหาร/งานบุคคล
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
กลุ%มงานวิชาการ
คณะครู/นักเรียน
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
งานสารสนเทศโรงเรียน
กลุ%มงานแผนงานและประกันฯ
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
กลุ%มสาระการเรียนรู=ภาษาไทย
กลุ%มงานวิชาการ

กิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา
กิจกรรมวันภาษาไทยแห%งชาติ
ส%งเรื่องย=ายประจําป
กิจกรรมวันแม%แห%งชาติ
กิจกรรมสัปดาหJวิทยาศาสตรJแห%งชาติ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานข=าราชการครู/บุคลากรฯ
ส%งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ระดับกลุ%มงานย%อย งวดที่ 2 (สิ้นป งปม.)
สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
2559 ระดับโรงเรียน งวดสิ้นป
สอบปลายภาค 1/2559
ป7ดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
เป7ดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

กลุ%มงานกิจการนักเรียน
กลุ%มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ%มงานบุคคล
กลุ%มงานกิจการนักเรียน
กลุ%มสาระการเรียนรู=วิทยาศาสตรJ
คณะกรรมการบริหาร/
กลุ%มงานบุคคล
กลุ%มงาน/งาน/กลุ%มสาระฯ
กลุ%มงานแผนงานและประกัน
คุณภาพ
กลุ%มงานวิชาการ
คณะครู/นักเรียน
คณะครู/นักเรียน
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ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง
เรื่อง การใช%มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.............................................
โดยที่มี การประกาศใช=กฎกระทรวงว%าด=วยระบบ หลักเกณฑJ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให=ใช=มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑJและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกําหนดเป]าหมายและยุทธศาสตรJอย%างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณJและจุดเน=นของสถานศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการมีส%วนร%วมของผู=เกี่ยวข=อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู=ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให=เหมาะสม
และสอดคล=องกัน เพื่อนําไปสู%การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนเมืองเชลียงจึงประกาศใช=มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท=ายประกาศนี้ เพื่อเปPนเป]าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายนรินทรJ คงคาสวรรคJ)
ผู=อํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท%ายประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง
เรื่อง การใช%มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบ4งชี้

มาตรฐานด%านผู%เรียน

รวม

๓๐

มาตรฐานที่ ๑ ผู%เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรีภาพ
๑.๑

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ

๐.๕

๑.๒

มีน้ําหนัก ส%วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑJมาตรฐาน

๐.๕

๑.๓

ป]องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให=โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต%อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัตเิ หตุ และปYญหาทางเพศ

๑

๑.๔

เห็นคุณค%าในตนเอง มีความมั่นใจ กล=าแสดงออกอย%างเหมาะสม

๑

๑.๕

มีมนุษยสัมพันธJที่ดีและให=เกียรติผอู= ื่น

๑

๑.๖

สร=างผลงานจากเข=าร%วมกิจกรรมด=านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปg / กีฬา/นันทนาการ

๑

๕

ตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ ๒ ผู%เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค4านิยมที่พึงประสงค>
๒.๑

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคJตามหลักสูตร

๒

๒.๒

เอื้ออาทรผู=อื่นและกตัญhูกตเวทีตอ% ผู=ที่มีพระคุณ

๑

๒.๓

ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต%าง

๑

๒.๔

ตระหนัก รู=คณ
ุ ค%า ร%วมอนุรักษJและพัฒนาสิ่งแวดล=อม

๑

๕

มาตรฐานที่ ๓ ผู%เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู%ด%วยตนเอง รักเรียนรู%
และพัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง
๓.๑

มีนิสัยรักการอ%านและแสวงหาความรู=ด=วยตนเองจากห=องสมุด แหล%งเรียนรู=

๒

และสื่อต%าง ๆรอบตัว
๓.๒

มีทักษะในการอ%าน ฟYง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค=นคว=าหาความรู=เพิม่ เติม

๑

๓.๓

เรียนรูร= %วมกันเปPนกลุ%ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู=ระหว%างกัน

๑

๓.๔

ใช=เทคโนโลยีในการเรียนรู=และนําเสนอผลงาน

๑

๕
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มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบ4งชี้

รวม

มาตรฐานที่ ๔ ผู%เรียนมีความสามารถในการคิดอย4างเปAนระบบ คิดสร%างสรรค>
ตัดสินใจ แก%ปBญหาได%อย4างมีสติสมเหตุผล
๔.๑

สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ%าน ฟYง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

๒

ความคิดของตนเอง
๔.๒

นําเสนอวิธีคิด วิธีแก=ปYญหาด=วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง

๑

๔.๓

กําหนดเป]าหมาย คาดการณJ ตัดสินใจแก=ปYญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๑

๔.๔

มีความคิดริเริ่ม และสร=างสรรคJผลงานด=วยความภาคภูมิใจ

๑

๕

มาตรฐานที่ ๕ ผู%เรียนมีความรู%และทักษะที่จําเปAนตามหลักสูตร
๕.๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต%ละกลุ%มสาระเปPนไปตามเกณฑJ

๑

๕.๒

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปPนไปตามเกณฑJ

๑

๕.๓

ผลการประเมินการอ%าน คิดวิเคราะหJ และเขียนเปPนไปตามเกณฑJ

๒

๕.๔

ผลการทดสอบระดับชาติเปPนไปตามเกณฑJ

๑

๕

มาตรฐานที่ ๖ ผู%เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานร4วมกับผู%อื่นได% และมีเจตคติที่ดีต4ออาชีพสุจริต
๖.๑

วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ

๒

๖.๒

ทํางานอย%างมีความสุข มุ%งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

๑

๖.๓

ทํางานร%วมกับผู=อื่นได=

๑

๖.๔

มีความรูส= ึกที่ดีต%ออาชีพสุจริตและหาความรูเ= กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๑

มาตรฐานด%านการจัดการศึกษา

๕๐

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าที่อย4างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
๗.๑

ครูมีการกําหนดเป]าหมายคุณภาพผู=เรียนทั้งด=านความรู= ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ

๑

และคุณลักษณะที่พึงประสงคJ
๗.๒

ครูมีการวิเคราะหJผเู= รียนเปPนรายบุคคล และใช=ข=อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู=

๑

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู=เรียน
๗.๓

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู=ที่ตอบสนองความแตกต%างระหว%างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปYญญา

๕

๒
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มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้
๗.๔

ครูใช=สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมปิ ญ
Y ญาท=องถิ่นมาบูรณา

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบ4งชี้

รวม

๑

การในการจัดการเรียนรู=
๗.๕

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ%งเน=นการพัฒนาการเรียนรู=ของผูเ= รียน ด=วยวิธีการที่

๑

หลากหลาย
๗.๖

ครูให=คําแนะนํา คําปรึกษา และแก=ไขปYญหาให=แก%ผู=เรียนทั้งด=านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด=วยความเสมอภาค

๑

๗.๗

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู=ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช=ผลในการ

๑

๑๐

ปรับการสอน
๗.๘

ครูประพฤติปฏิบัตติ นเปPนแบบอย%างที่ดี และเปPนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๑

๗.๙

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด=รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

๑

มาตรฐานที่ ๘ ผู%บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าที่อย4างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๘.๑

ผู=บริหารมีวสิ ัยทัศนJ ภาวะผู=นํา และความคิดริเริ่มทีเ่ น=นการพัฒนาผู=เรียน

๑

๘.๒

ผู=บริหารใช=หลักการบริหารแบบมีส%วนร%วมและใช=ข=อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เปPนฐานคิดทั้งด=านวิชาการและการจัดการ

๒

๘.๓

ผู=บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให=บรรลุเป]าหมายตามที่กําหนดไว=ใน

๒

๑๐

แผนปฏิบัติการ
๘.๔

ผู=บริหารส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให=พร=อมรับการกระจายอํานาจ

๒

๘.๕

นักเรียน ผู=ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

๑

๘.๖

ผู=บริหารให=คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส%การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

๒

และเต็มเวลา

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู%ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน%าที่อย4างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑

คณะกรรมการสถานศึกษารู=และปฏิบัติหน=าที่ตามที่ระเบียบกําหนด

๒

๙.๒

คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

๑

สถานศึกษาให=บรรลุผลสําเร็จตามเป]าหมาย
๙.๓

ผู=ปกครองและชุมชนเข=ามามีส%วนร%วมในการพัฒนาสถานศึกษา

๒

๕
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มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบ4งชี้

รวม

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู%
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู%เรียนอย4างรอบด%าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล=องกับท=องถิ่น

๒

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให=ผู=เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ

๒

ความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ= รียนทีส่ %งเสริมและตอบสนองความต=องการ ความสามารถ ความ

๑

๑๐

ถนัด และความสนใจของผู=เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให=ครูจัดกระบวนการเรียนรู=ที่ให=ผู=เรียนได=ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ= ด=ด=วย

๑

ตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย%าง

๒

สม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช%วยเหลือผู=เรียนที่มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู=เรียนทุกคน

๒

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล%อมและการบริการที่ส4งเสริม
ให%ผู%เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห=องเรียน ห=องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู%ในสภาพใช=การได=ดี สภาพแวดล=อมร%มรื่น และมีแหล%งเรียนรู=

๔

สําหรับผู=เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส%งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู=เรียน

๓

๑๑.๓ จัดห=องสมุดที่ให=บริการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให=ผู=เรียนเรียนรูด= =วยตนเอง

๓

๑๐

และหรือเรียนรู=แบบมีส%วนร%วม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ%งพัฒนา

๑

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข=อมูลสารสนเทศและใช=สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

๑

สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา

๐.๕

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช=วางแผนพัฒนาคุณภาพ

๐.๕

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปทีเ่ ปPนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๑

๕
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มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบ4งชี้

มาตรฐานด%านการสร%างสังคมแห4งการเรียนรู%

รวม

๑๐

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร%าง ส4งเสริม สนับสนุน ให%สถานศึกษา
เปAนสังคมแห4งการเรียนรู%
๑๓.๑ มีการสร=างและพัฒนาแหล%งเรียนรูภ= ายในสถานศึกษาและใช=ประโยชนJจากแหล%งเรียนรู=

๕
๑๐

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู=ของผู=เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู=ที่เกีย่ วข=อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู=ระหว%างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว%างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคJกรที่เกี่ยวข=อง

๕

๕

มาตรฐานด%านอัตลักษณ>ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให%บรรลุเปKาหมายตามวิสัยทัศน> ปรัชญา
และจุดเน%นที่กําหนด
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส%งเสริมให=ผู=เรียนมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากลตามแนว

๓

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดํารงไว=ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส%งเสริมให=ผู=เรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตามแนวปรัชญาของ

๒

๕

เศรษฐกิจพอเพียงและดํารงไว=ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานด%านมาตรการส4งเสริม

๕

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน%น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส4งเสริมสถานศึกษา ให%ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

๓

การศึกษาให=ทัดเทียมกลุ%มประเทศในอาเซียน
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให=ทัดเทียมกลุ%มประเทศในอาเซียนบรรลุตามเป]าหมาย

๒

๕
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ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง
เรื่อง การกําหนดค4าเปKาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
...........................................
โดยที่มี การประกาศใช=กฎกระทรวงว%าด=วยระบบ หลักเกณฑJ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให=ใช=มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกําหนดเป]าหมายและยุทธศาสตรJอย%าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้ง อัตลักษณJและจุดเน=นของสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเชลียง จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได=กําหนด
เป]าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การมีส%วนร%วมของผู=เกี่ยวข=อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู=ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให=เหมาะสมและ
สอดคล=องกัน เพื่อนําไปสู%การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให=การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียงมีคุณภาพและได=มาตรฐาน
โรงเรียนจึงได=กําหนดค%าเป]าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเอกสานแนบท=ายประกาศเพื่อเปPนเป]าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายนรินทรJ คงคาสวรรคJ)
ผู=อํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

(นายจําลอง คุรุบรรเจิดจิต)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง
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การกําหนดค4าเปKาหมายแนบท%ายประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง
เรื่อง การกําหนดค4าเปKาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้

ค4าเปKาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้

มาตรฐานด%านผูเ% รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู%เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

ระดับดีเยี่ยม

๑.๑ มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๑.๒ มีน้ําหนัก ส%วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑJมาตรฐาน

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๑.๓ ป]องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให=โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต%อความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปYญหาทางเพศ

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๑.๔ เห็นคุณค%าในตนเอง มีความมั่นใจ กล=าแสดงออกอย%างเหมาะสม

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธJที่ดีและให=เกียรติผอู= ื่น

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๑.๖ สร=างผลงานจากเข=าร%วมกิจกรรมด=านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปg / กีฬา/นันทนาการ

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

ตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ ๒ ผู%เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค4านิยมที่พึงประสงค>

ระดับดีเยี่ยม

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคJตามหลักสูตร

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๒.๒ เอื้ออาทรผู=อื่นและกตัญhูกตเวทีตอ% ผู=ที่มีพระคุณ

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต%าง

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๒.๔ ตระหนัก รู=คณ
ุ ค%า ร%วมอนุรักษJและพัฒนาสิ่งแวดล=อม

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๓ ผู%เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู%ด%วยตนเอง
รักการเรียนรู%และพัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ%านและแสวงหาความรู=ด=วยตนเองจากห=องสมุด แหล%งเรียนรู=และ

ระดับดีเยี่ยม
ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

สื่อต%าง ๆรอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ%าน ฟYง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค=นคว=าหาความรู=เพิม่ เติม

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๓.๓ เรียนรูร= %วมกันเปPนกลุ%ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู=ระหว%างกัน

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๓.๔ ใช=เทคโนโลยีในการเรียนรู=และนําเสนอผลงาน

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผู%เรียนมีความสามารถในการคิดอย4างเปAน
คิดสร%างสรรค> ตัดสินใจ แก%ปBญหาได%อย4างมีสติสมเหตุผล

ค4าเปKาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้
ระดับดี

๔.๑ สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ%าน ฟYง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง

ร=อยละ 75 ได=ระดับดีขึ้นไป

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก=ปYญหาด=วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง

ร=อยละ 70 ได=ระดับดีขึ้นไป

๔.๓ กําหนดเป]าหมาย คาดการณJ ตัดสินใจแก=ปYญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร=อยละ 70 ได=ระดับดีขึ้นไป

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร=างสรรคJผลงานด=วยความภาคภูมิใจ

ร=อยละ 70 ได=ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๕ ผู%เรียนมีความรู%และทักษะที่จําเปAนตามหลักสูตร

ระดับดี

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต%ละกลุ%มสาระเปPนไปตามเกณฑJ

ร=อยละ 60 ระดับดีขึ้นไป

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปPนไปตามเกณฑJ

ร=อยละ 60 ระดับดีขึ้นไป

๕.๓ ผลการประเมินการอ%าน คิดวิเคราะหJ และเขียนเปPนไปตามเกณฑJ

ร=อยละ 60 ระดับดีขึ้นไป

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปPนไปตามเกณฑJ

ร=อยละ 30 ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๖ ผู%เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร4วมกับผู%อื่นได% และมีเจตคติที่ดีต4ออาชีพสุจริต

ระดับดีมาก

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ

ร=อยละ 80 ได=ระดับดีขึ้นไป

๖.๒ ทํางานอย%างมีความสุข มุ%งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร=อยละ 80 ได=ระดับดีขึ้นไป

๖.๓ ทํางานร%วมกับผู=อื่นได=

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๖.๔ มีความรูส= ึกที่ดีต%ออาชีพสุจริตและหาความรูเ= กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร=อยละ 80 ได=ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด%านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าที่อย4างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเป]าหมายคุณภาพผู=เรียนทั้งด=านความรู= ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ

ระดับดีเยี่ยม
ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

และคุณลักษณะที่พึงประสงคJ
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหJผเู= รียนเปPนรายบุคคล และใช=ข=อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู=เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู=เรียน

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู=ที่ตอบสนองความแตกต%างระหว%างบุคคลและพัฒนาการทาง

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

สติปYญญา
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มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้
๗.๔

ครูใช=สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมปิ ญ
Y ญาท=องถิ่นมาบูรณาการ

ค4าเปKาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้
ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

ในการจัดการเรียนรู=
๗.๕

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ%งเน=นการพัฒนาการเรียนรู=ของผูเ= รียน ด=วยวิธีการที่หลากหลาย ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๗.๖

ครูให=คําแนะนํา คําปรึกษา และแก=ไขปYญหาให=แก%ผู=เรียนทั้งด=านการเรียนและคุณภาพชีวิต

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

ด=วยความเสมอภาค
๗.๗

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู=ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช=ผลในการปรับ
การสอน

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๗.๘

ครูประพฤติปฏิบัตติ นเปPนแบบอย%างที่ดี และเปPนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

๗.๙

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด=รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

ร=อยละ 90 ได=ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๘ ผู%บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าที่อย4างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

๘.๑

ผู=บริหารมีวสิ ัยทัศนJ ภาวะผู=นํา และความคิดริเริ่มทีเ่ น=นการพัฒนาผู=เรียน

ระดับดีเยี่ยม

๘.๒

ผู=บริหารใช=หลักการบริหารแบบมีส%วนร%วมและใช=ข=อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปPนฐาน

ระดับดีเยี่ยม

คิดทั้งด=านวิชาการและการจัดการ
๘.๓

ผู=บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให=บรรลุเป]าหมายตามที่กําหนดไว=ในแผนปฏิบัติการ

ระดับดีเยี่ยม

๘.๔

ผู=บริหารส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให=พร=อมรับการกระจายอํานาจ

ระดับดีมาก

๘.๕

นักเรียน ผู=ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ระดับดีมาก

๘.๖

ผู=บริหารให=คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส%การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู%ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าที่อย4างมีประสิทธิภาพและ

ระดับดีมาก

เกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู=และปฏิบัติหน=าที่ตามที่ระเบียบกําหนด

ระดับดีเยี่ยม

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ สถานศึกษา

ระดับดีมาก

ให=บรรลุผลสําเร็จตามเป]าหมาย
๙.๓ ผู=ปกครองและชุมชนเข=ามามีส%วนร%วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ระดับดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู%
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู%เรียนอย4างรอบด%าน

ค4าเปKาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้
ระดับดีมาก

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล=องกับท=องถิ่น

ระดับดีมาก

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให=ผู=เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ

ระดับดีมาก

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ= รียนทีส่ %งเสริมและตอบสนองความต=องการ ความสามารถ ความถนัด และ

ระดับดีมาก

ความสนใจของผู=เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให=ครูจัดกระบวนการเรียนรู=ที่ให=ผู=เรียนได=ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ= ด=ด=วยตนเอง

ระดับดีมาก

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย%างสม่ําเสมอ

ระดับดีมาก

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช%วยเหลือผู=เรียนที่มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู=เรียนทุกคน

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล%อมและการบริการ
ที่ส4งเสริมให%ผู%เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห=องเรียน ห=องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

พอเพียง อยู%ในสภาพใช=การได=ดี สภาพแวดล=อมร%มรื่น และมีแหล%งเรียนรูส= ําหรับผูเ= รียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส%งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู=เรียน

ระดับดีมาก

๑๑.๓ จัดห=องสมุดที่ให=บริการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให=ผู=เรียนเรียนรูด= =วยตนเองและหรือ
เรียนรู=แบบมีส%วนร%วม

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ระดับดีเยี่ยม

๑๒.๑

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

๑๒.๒

จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ%งพัฒนาคุณภาพตาม

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓

จัดระบบข=อมูลสารสนเทศและใช=สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

๑๒.๔

ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

๑๒.๕

นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช=วางแผนพัฒนาคุณภาพ

ระดับดีเยี่ยม

๑๒.๖

จัดทํารายงานประจําปทีเ่ ปPนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้

ค4าเปKาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ4งชี้

มาตรฐานด%านการสร%างสังคมแห4งการเรียนรู%
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร%าง ส4งเสริม สนับสนุน
ให%สถานศึกษาเปAนสังคมแห4งการเรียนรู%
๑๓.๑

มีการสร=างและพัฒนาแหล%งเรียนรูภ= ายในสถานศึกษาและใช=ประโยชนJจากแหล%งเรียนรู=ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู=ของผู=เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ผู=ที่เกี่ยวข=อง
๑๓.๒

มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู=ระหว%างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว%างสถานศึกษากับครอบครัว

ระดับดีมาก

ชุมชน และองคJกรที่เกี่ยวข=อง

มาตรฐานด%านอัตลักษณ>ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให%บรรลุเปKาหมายตามวิสัยทัศน>
ปรัชญาและจุดเน%นที่กําหนด
๑๔.๑

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส%งเสริมให=ผู=เรียนมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากลตามแนวปรัชญาของ

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

เศรษฐกิจพอเพียงและดํารงไว=ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
๑๔.๒

ผลการดําเนินงานส%งเสริมให=ผู=เรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตามแนวปรัชญาของ

ระดับดีเยี่ยม

เศรษฐกิจพอเพียงและดํารงไว=ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานด%านมาตรการส4งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน%น แนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส4งเสริมสถานศึกษา

ระดับดีมาก

ให%ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑

จัดโครงการ กิจกรรมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระดับดีมาก

ให=ทัดเทียมกลุม% ประเทศในอาเซียน
๑๕.๒

ผลการดําเนินงานการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให=
ทัดเทียมกลุม% ประเทศในอาเซียนบรรลุตามเป]าหมาย

ระดับดีมาก
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559
โรงเรียนเมืองเชลียง
1. นางสาวจันทรJเพ็ญ ทรพฃัพยJประชา ผู=อํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

ประธาน

2. นายอรุณ หอมชื่น

รองผู=อํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

รองประธาน

3. นายประธาน หาญณรงคJ

รองผู=อํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

รองประธาน

4. นายป7ยวุฒิ ล%องชูผล

รองผู=อํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

รองประธาน

5. นายณัฐพล คัมภีรพจนJ

รองผู=อํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

รองประธาน

6. นายเรวัตร น=อยวงศJ

หัวหน=ากลุ%มงานกิจการนักเรียน

กรรมการ

7. นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธJ

หัวหน=ากลุ%มงานวิชาการ

กรรมการ

8. นายชลิต ฉายกี่

หัวหน=ากลุ%มงานชุมชนและภาคีเครือข%าย กรรมการ

9. นางประนอม ฉายกี่

หัวหน=ากลุ%มงานการเงินและพัสดุ

กรรมการ

10. นางลําพูน กระแซง

หัวหน=ากลุ%มงานธุรการ

กรรมการ

11. นางสาวจันทนา แก%นแก=ว

หัวหน=ากลุ%มงานบุคคล

กรรมการ

12. นายอนุวัฒนJ วงศJจันทนมณี

หัวหน=ากลุ%มงานบริการอาคารสถานที่ฯ

กรรมการ

13. นางนิ่มนวล น=อยวงศJ

หัวหน=ากลุ%มงานแผนงานและประกันฯ กรรมการและเลขานุการ

14. นายธีราวุธ จูเปย

หัวหน=างานประกันคุณภาพ

กรรมการและผู=ช%วยเลขานุการ

คณะผู%จัดทํารูปเล4ม/พิมพ>/ตรวจทาน
1. นางนิ่มนวล น=อยวงศJ
2. นางวาลี เนียมถาวร
3. นายธีราวุธ จูเปย
4. นางสาวรัตนJ นพเก=า
5. นางพิชชากร มูลปานันทJ
6. นางสาวหยาดพิรณ
ุ เอื้อนจิตร

