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   ตารางวิเคราะหสรปุหนวยงานรับผิดชอบสงเสริมพัฒนามาตรฐานและตัวบงช้ี 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 
************************************************************************ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
หนวยงานที่รับผิดชอบ /เกี่ยวของสงเสริม พัฒนา 

มาตรฐาน /ตัวบงชี ้
สงเสริม/พัฒนาโดยตรง มีสวนรวมสงเสริม/พฒันา 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
ตัวบงชี้ที่  1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ งานกลุมสาระสขุศึกษา 

พลศึกษา 
งานสุขอนามัย 

ตัวบงชี้ที่  1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  
 

งานกลุมสาระสขุศึกษา 
พลศึกษา 

งานสุขอนามัย 

ตัวบงชี้ที ่ 1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  

งานระดับชั้น งานกลุมสาระสขุศึกษา 
พลศึกษา 

ตัวบงชี้ที ่1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  งานกลุมสาระฯ งานระดับชั้น 
ตัวบงชี้ที ่ 1.5 มีมนษุยสัมพันธที่ดแีละใหเกียรติผูอื่น  งานกลุมสาระฯ งานระดับชั้น 
ตัวบงชี้ที ่ 1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
กีฬานันทนาการ ตามจินตนาการ  

งานกลุมสาระศิลปะ 
งานกลุมสาระสขุศึกษา 

พลศึกษา 

งานดนตรีการแสดง 
งานกีฬา 

มาตรฐานที ่2 ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค   
ตัวบงชี้ที ่ 2.1 มีคณุลักษณะอันพงึประสงคตามหลักสูตร  งานกลุมสาระฯ งานวัดและประเมนิผล 
ตัวบงชี้ที ่ 2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที  งานสัมพันธชุมชน งานกลุมสาระสังคมฯ 
ตัวบงชี้ที ่ 2.3 ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  งานกิจกรรมภายในภายนอก งานกลุมสาระสังคมฯ 
ตัวบงชี้ที ่ 2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
 

งานกลุมสาระวิทยาศาสตร งานกลุมสาระ ฯ 
งานกิจกรรมภายใน ภายนอก  

มาตรฐานที ่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู  
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  

ตัวบงชี้ที ่ 3.1 มีนิสัยรกัการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรยีนรู   และสือ่ตางๆ รอบตัว  

         งานหองสมุด งานกลุมสาระภาษาไทย 

ตัวบงชี้ที่  3.2   มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพ่ิมเติม  

งานกลุมสาระภาษาไทย งานกลุมสาระฯ 

ตัวบงชี้ท่ี  3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู
ระหวางกัน  

งานกลุมสาระ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่  3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน  
 

งานกลุมสาระการงานและ
เทคโนโลยี 

งานกลุมสาระฯ 

มาตรฐานที ่4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสตสิมเหตุผล 

  

ตัวบงชี้ที่  4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

งานกลุมสาระภาษาไทย 
งานกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

งานกลุมสาระฯ 

ตัวบงชี้ที่  4.2 นําเสนอวิธีคดิ วิธีแกปญหาดวยภาษาหรอืวิธีการของตนเอง  กลุมสาระวิทยาศาสตร งานกลุมสาระฯ 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
หนวยงานที่รับผิดชอบ /เกี่ยวของสงเสริม พัฒนา 

มาตรฐาน /ตัวบงชี ้
สงเสริม/พัฒนาโดยตรง มีสวนรวมสงเสริม/พฒันา 

ตัวบงชี้ที่  4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

งานแนะแนว งานระดับชั้น 

ตัวบงชี้ที่  4.4 มีความคิดรเิร่ิม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ  งานกลุมสาระศิลปะ งานกลุมสาระฯ 
มาตรฐานที่  5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร   
ตัวบงชี้ที่  5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  งานกลุมสาระฯ งานวัดและประเมินผล 
ตัวบงชี้ที่  5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ งานกลุมสาระฯ งานวัดและประเมนิผล 
ตัวบงชี้ที่  5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ  งานกลุมสาระฯ งานวัดและประเมินผล 
ตัวบงชี้ที่  5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ งานกลุมสาระฯ งานวัดและประเมินผล 
มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

  

ตัวบงชี ้ 6.1 วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ งานกลุมสาระฯ งานระดับชั้น 
ตัวบงชี ้ 6.2 ทํางานอยางมีความสขุ มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

งานกลุมสาระฯ  
 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี ้ 6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได งานกลุมสาระฯ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี ้ 6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ  

งานแนะแนว งานกลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา    
มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

ตัวบงชี้ที ่7.1  ครูมีการกําหนดเปาหมายคณุภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค  

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

ตัวบงชี้ที่  7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคล และใชขอมลูในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศกัยภาพของผูเรียน  

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

ตัวบงชี้ที ่ 7.3  ครูออกแบบและจดัการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพฒันาการทางสติปญญา  

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

ตัวบงชี้ที ่ 7.4 ครูใชสือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนําบรบิทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู  

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

ตัวบงชี้ที ่7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย  

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

ตัวบงชี้ที ่ 7.6  ครูใหคําแนะนํา คาํปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

ตัวบงชี้ที่  7.7 ครูมีการศกึษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน  

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

งานวิจัยและพัฒนา 

ตัวบงชี้ที ่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกที่ดขีอง
สถานศกึษา 

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

ตัวบงชี้ที ่ 7.9  ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ  

งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศการสอน 

มาตรฐานที ่8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

  

ตัวบงชี้ที ่ 8.1 ผูบรหิารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนาํ และความคิดริเร่ิมที่เนนการ
พัฒนาผูเรียน 

งานบริหารสํานักฯ งานบรหิารทุกฝาย 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
หนวยงานที่รับผิดชอบ /เกี่ยวของสงเสริม พัฒนา 

มาตรฐาน /ตัวบงชี ้
สงเสริม/พัฒนาโดยตรง มีสวนรวมสงเสริม/พฒันา 

ตัวบงชี้ที่  8.2 ผูบรหิารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคดิทั้งดานวิชาการและการจัดการ   

งานบริหารสํานักฯ งานบริหารฝายวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่  8.3 ผูบรหิารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ    

งานบริหารสํานักฯ งานบริหารฝายวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่  8.4  ผูบรหิารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ  

งานบริหารสํานักฯ งานบุคลากร 

ตัวบงชี้ที ่ 8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

งานวิจัยและพัฒนา งานบรหิารสํานัก
ผูอํานวยการ 

ตัวบงชี้ที ่ 8.6 ผูบริหารใหคาํแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัด
การศึกษา    เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

งานบรหิารสํานัก
ผูอํานวยการ 

งานบริหารฝายวิชาการ 

มาตรฐานที ่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมี ประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  

ตัวบงชี้ท่ี  9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามท่ีระเบียบ
กําหนด 

งานบรหิารสํานัก
ผูอํานวยการ 

งานบริหารฝายธุรการ
การเงิน 

ตัวบงชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

งานบรหิารสํานัก
ผูอํานวยการ 

งานบรหิารฝายทุกฝาย 

ตัวบงชี้ที่ 9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

งานบรหิารสํานัก
ผูอํานวยการ 

งานสัมพันธชุมชน 

มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  

  

ตัวบงชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น  งานหลักสูตรการสอน งานกลุมสาระฯ 
ตัวบงชี้ที่ 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถและความสนใจ 

งานหลักสูตรการสอน งานกลุมสาระฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

งานหลักสูตรการสอน งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง  

งานหลักสูตรการสอน งานกลุมสาระฯ 

ตัวบงชี้ท่ี  10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอน  

งานนิเทศการสอน งานหลักสูตรการสอน 

ตัวบงชี้ที่  10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเรยีนทุกคน  

งานระดับชั้น 
 

งานแนะแนว 
งานกลุมสาระ ฯ 

มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  

ตัวบงชี้   11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย  มีสิ่ งอํ านวยความสะดวกพอ เพี ยง อยู ในสภ าพใช การไดดี 
สภาพแวดลอม รมร่ืนและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

งานอาคารสถานที ่ งานสาธารณูปโภค 

ตัวบงชี้  11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน 

งานสุขอนามัย 
 

งานอาคารสถานที ่
งานสวัสดภิาพ 

ตัวบงชี้  11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรยีนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม  
 

งานหองสมดุ งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
หนวยงานที่รับผิดชอบ /เกี่ยวของสงเสริม พัฒนา 

มาตรฐาน /ตัวบงชี ้
สงเสริม/พัฒนาโดยตรง มีสวนรวมสงเสริม/พฒันา 

มาตรฐานที่  12   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

ตัวบงชี้ที ่ 12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานบริหารฝาย 

ตัวบงชี้ที ่ 12.2 จัดทาํและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ
สถานศกึษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานบริหารฝาย 

ตัวบงชี้ที ่ 12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานบริหารฝาย 

ตัวบงชี้ที ่ 12.4   ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานบริหารฝาย 

ตัวบงชี้ที ่12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคณุภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานบริหารฝาย 

ตัวบงชี้ที ่ 12.6 จัดทาํรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานบริหารฝาย 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
มาตรฐานที่  13   สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู 

  

ตัวบงชี้ 13.1  มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรยีนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ  

งานบรหิารฝายบริหารท่ัวไป งานบริหารฝายวิชาการ 

ตัวบงชี้  13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 

งานบุคลากร งานสัมพันธชุมชน 

มาตรฐานดานอตัลักษณของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

  

ตัวบงชี้  14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา 

งานกลุมสาระฯ 
 

งานระดับชั้น 

ตัวบงชี ้ 14.2  ผลการดําเนินงานสงเสรมิใหผูเรยีนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา  

งานกลุมสาระฯ งานระดับชั้น 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   
มาตรฐานที ่15  การจดักจิกรรมตามนโยบาย จดุเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศกึษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

  

ตัวบงชี้ที ่15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

งานบริหารฝายวิชาการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 

ตัวบงชี้ที ่ 15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย  งานบริหารฝายวิชาการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 

 
       
 

         
                                                                                            (ภราดาอาวุธ   ศิลาเกษ)                                                                                                           
              ผูอํานวยการ 


