ประกาศโรงเรียนวัดนาวง
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑
.....................................................................
สื บเนื่องจากพระราชบัญญั ติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542 ฉบั บที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได
กําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษา และจั ดระบบประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บและประเภทการศึ กษา โดยมาตรา 31 ให
กระทรวงศึกษาธิการมีอํ านาจหน าที่กํ ากั บดู แลการศึ กษาทุกระดั บและทุ กประเภท กําหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํ ารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสั งกัด หนวยงานที่เ กี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ดัง นั้นโรงเรียนวัดนาวง จึ งกํ าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดนาวง ระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแลวตามเอกสารแนบท ายประกาศนี้ เพื่อเปนเป าหมายที่ นําไปสูก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒5๖๑

(วาที่ ร.ต. จิรัตน อยูยืน )
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาวง

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบทายประกาศโรงเรียนวัดนาวง เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ รียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ รียน
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญ
 หา
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3) การยอมรับทีจ่ ะอยูร วมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ นนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม เปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูทเี่ อื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเ รียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ประกาศโรงเรียนวัดนาวง
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรู ป การศึก ษาในทศวรรษที่ สองที่ กําหนดเป าหมายและยุท ธศาสตร ในการพัฒ นา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุ กระดับ โดยให ส ถานศึก ษาแตล ะแห ง จัดให มีร ะบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ
และประเภทการศึก ษาที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิการประกาศกํ าหนด และเพื่อให สอดคล องกั บ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐานศูนยก ารศึก ษาพิเ ศษ ฉบั บลงวันที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ โรงเรี ยนวัดนาวง จึ ง
ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรภายในและ
ภายนอก
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดนาวง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนจึงกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายที่นําไปสู
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒5๖๑

(วาที่ ร.ต. จิรัตน อยูยืน )
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาวง

การกําหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนวัดนาวง
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
.............................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น และแกปญหา
๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ งานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจทีส่ ถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ นนคุณภาพของผูเ รียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทเี่ อื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ รียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเ รียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ระดับ ดี

ระดับ ดีเลิศ

ระดับดี

การกําหนดคาเปาหมาย
๑. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
๒. การกํ าหนดคาเป าหมาย แตล ะมาตรฐาน ควรกํ าหนดเป น ระดับ คุณภาพ 5 ระดับ เพื่ อให
สอดคลองกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กําลังพัฒนา
๓. การกํ าหนดคาเป าหมาย ในแต ล ะประเด็นพิจ ารณา จะกํ าหนดเป นระดับคุณ ภาพ หรื อ
เปน รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 สถานศึ ก ษามี ภาระหน า ที่ จ ะต อ ง
ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่ กํ า หนดไว ชั ด เจนในมาตรา 48
ใหสถานศึกษามีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป
ดัง นั้นโรงเรี ยนวัดนาวงจึ ง ได ดําเนินการประชุม หารื อ คณะกรรมการสถานศึก ษาและคณะครู
ตลอดไดแนวปฏิบัติ พรอมทั้งไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมตามสาระ
การเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษาการจัดทํารายงานประจําป
ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบและ
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่เรียบรอย

(พระครูปทุมเขตวิกรม )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดนาวง
23 พฤศจิกายน 2561

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดนาวง
มาตรฐานดาน
คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผูเรียน
1) มีความสามารถในการอาน
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ
- นักเรียนมีความสามารถ
ในการอานภาษาไทยอยูใน
ระดับดี รอยละ 80 ตาม
เกณฑทสี่ ถานศึกษากําหนด
- นักเรียนรอยละ 60 มีผล
การสอบภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับ 1 ตามเกณฑประเมิน
CEFR
- นักเรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ หลักสูตร
สถานศึกษากําหนด
2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญ
 หา
- นักเรียนรอยละ 90
สามารถคิดดวยตนเองในสิ่ง
ที่ถูกตอง อยางสรางสรรค
และนําไปใชประโยชนได
3) มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม
- นักเรียนทุกคนมีผลงาน/
ชิ้นงานจากการทําโครงงาน
(กลุม หรือเดี่ยว)และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด
ขั้นตอนการทํางานได

มาตรฐานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 3.1 จัดการเรียนรูผ านกระบวนการ
คิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนําไป
ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ประยุกตใชในชีวิตได
- เปาหมายของโรงเรียน คือ
- ครูทุกคนจัดการเรียนรูให
โรงเรียนสุจริต , โรงเรียนสอง
นักเรียนทุกคนเกิด
ภาษา
กระบวนการคิดวิเคราะห
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สังเคราะห และคิด
สถานศึกษา
สรางสรรคโดยการปฏิบัติ
- โรงเรียนใชกระบวนการ PDCA
จริงผานกรทําโครงงาน/
ในการบริหารและจัดการ
กิจกรรม/การฝกปฏิบัติ
คุณภาพสถานศึกษา
ในสถานการณจริง และ
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ นน
นักเรียนขยายความคิดนําไป
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
ปรับใชในชีวิตได
สถานศึกษาและทุกกลุม เปาหมาย
- โรงเรียนประเมินหลักสูตร
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
สถานศึกษาทุกป โดยความ
- ครูทุกคนพัฒนาและใชสื่อ
รวมมือของโรงเรียน
การสอน สรางสื่อเทคโนโลยี
คณะกรรมการสถานศึกษา
สารสนเทศและแหลงเรียนรู
ชมรมเครือขายผูป กครอง
ในชุมชนที่สอคลองกับสาระ
ศิษยเกา
ที่สอน สรางแรงจูงใจให
- โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่
นักเรียนสนุกในการเรียนรู
คํานึงถึงคุณภาพผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
- โรงเรียนจัดกิจกรรม “Morning เชิงบวก
Talk” เพื่อใหนักเรียนทุกคน
- ครูทุกคนมีขอมูลนักเรียน
มีโอกาสใชภาษาอังกฤษอยาง
เปนรายบุคคล และนํา
ตอเนื่อง
สรุปผลการสังเคราะหไป
วางแผนพัฒนาการเรียน
และแนวทางการประกอบ
อาชีพของนักเรียนชัดเจน

มาตรฐานดาน
คุณภาพของผูเรียน
4) มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นักเรียนรอยละ 80
สามารถสืบคนขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตและสรุปความรู
ดวยตนเองได
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
- นักเรียนรอยละ 90 มีระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
มากกวาระดับ 2 ขึ้นไป

มาตรฐานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
- ครูและนักเรียนรวมกัน
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กําหนดแนวทางการเรียนรู
- ครูและบุคลากรสนับสนุนทุกคน
และการปฏิบัติตนใน
ไดรับกรอบรมตรงตาม/
หองเรียน
สอดคลองกับหนาทีป่ ฏิบัติอยาง
นอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนา
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ผูเรียน
และสังคมทีเ่ อื้อตอการจัดการเรียนรู
- ครูทุกคนมีแผนการวัดและ
อยางมีคุณภาพ
ประเมินนักเรียนชัดเจน
- โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่รม
ตลอดปการศึกษา (มีการ
รื่น ปลอดภัย มีแหลงพักผอนที่
กําหนดสัดสวนคะแนน
เพียงพอสําหรับนักเรียน และมี
จํานวนชิ้นงาน และ
แหลงงสืบคนขอมูลทาง
พฤติกรรมนักเรียนชัดเจน)
อินเทอรเน็ตที่เขาถึงไดงาย
แลวนําผลมาพัฒนาผูเรียน
- โรงเรียนมีหองสมุด
หองปฏิบัติการพอเพียงและจัด 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพือ่ พัฒนาและ
เวทีทางวิชาการใหนักเรียนทุก
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
คนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกัน
- ทุกกลุม สาระการเรียนรู
อยางนอย 2 ครั้งตอ 1 ป
ครูจัดใหมีเวทีอภิปราย
การศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู/แสดง

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทุกคนมีความรูและทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ
งานอาชีพ อยางนอย 1
อาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยม 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
จัดการเรียนรู
- นักเรียนทุกคนมีความ
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
รับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ผูนําและมีจิตอาสา
บริหารจัดการและการเรียนรู
- นักเรียนรวมอนุรักษ
อยางเพียงพอและใชประโยชน
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน
เต็มศักยภาพ
และชุมชนอยางตอเนื่อง

ความคิดเห็นของนักเรียน
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
- ทุกกลุม สาระการเรียนรู
ครูทุกคนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและ
การแกปญ
 หานักเรียนเปน
ประจําทุกเดือนโดยใช
กระบวนการ PLC

มาตรฐานดาน
คุณภาพของผูเรียน
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เปนไทย
- นักเรียนสามารถรําวง
มาตรฐานได
- นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรม
ประเพณีของทองถิ่นและ
แสดงความคิดเห็นไดอยาง
เหมาะสม

มาตรฐานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

