ประกาศโรงเรี ยนวัดด่าน
เรื่ องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
...........................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ปรับปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภาย
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบาบการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่กาํ หนดเป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา ดังนั้นโรงเรี ยนวัดด่านจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนผูป้ กครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน
และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนวัดด่านจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืนฐาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

( นายสุ ทธิชยั ดิษฐใจเย็น )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดด่าน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรี ยนวัดด่าน
เรื่ อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๑ เด้กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย
๑.๑ มีน้ าํ หนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่ งเสพติด

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

๑
๑.๕
๑.๕

รวม
๒๐

๕

๑

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑
๒.
๒
๒.๓
๒.๔

ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก

๑
๑

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ

๑
๒

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
๓.๑ มีวน
ิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
๓.๒ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
๓.๓ เล่นและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทญาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํา

๕

๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๕

๕

๖๕
๒

มาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
๕.๒ ครู จดั ทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
๕.๓ ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
๕.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัมนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
๕.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
๕.๙ ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑
๐

ครู จดั ทําสารนิทศั น์และนํามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

มาตรฐานที่ ๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖

รวม
๖๕

๒

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล

ผูบ้ ริ หารเข้าปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อ
การวิจยั เป็ นฐานคิดด้านวิชาการและการจัดการ
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลาการให้มีประสิ ทธิภาพ
ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๓
๓
๓
๓
๓
๓

๒๐

๖.๗

เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๗
๗.๑

๓

แนวการจัดการศึกษา

มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมี
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ประสิ ทธิ ภาพ
๗. มีระบบและกลไกลให้ผมู้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

๔
นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

๔
๔

๒๐

ปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และท้องถิ่น
๔
๗.๕ จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
๔
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑
๘.๒ จัดทําและดําเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
๑
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
๑
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
๐.๕
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัมนาคุณภาพการศึกษา
๐.๕
อย่างต่อเนื่ อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
๙.๑ เป็ นแหล่งเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๒.๕
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
๒.๕
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัมนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย

๕

๕
๕
๕

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้ าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ

๓

จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐. ผลการดําเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมาย

๒

๒

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
ให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓
๑๑. ผลการดําเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมาย
๒
๒

๕

รวม
๕
๕

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรี ยนวัดด่าน
เรื่ อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
๑.๒ มีน้ าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยง

ต่อความรุ นแรงโรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
๒. เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญ�ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
๒
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัมนาสิ่ งแวดล้อม

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม
๓๐

๐.๕
๐.๕
๑

๕

๑
๑
๑

๒
๑

๕

๑
๑

มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
๒
และสื่ อต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อการค้นคว้าหาความรู ้
๑
เพิ่มเติม
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
๑
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลงาน
๑

๕

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน

มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟั ง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
๒
ตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
๑
๔.๓ กําหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๑
๔๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
๑
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป้ นตามหลักสู ตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
๑
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๑
๕.๓ ผลการประเมนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
๒
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
๑
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้ และมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
๒
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๑
๖.๓ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๑
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
๑
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทิผล
๗.๑ ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
๑
สมรรถนะละคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. ครู มีการวิเคราะห์ผสู ้ อนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ
๑
๒ จัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน

รวม
๓๐

๕

๕

๕
๕๐

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๗.๓

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๒

ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งทางด้านการ
เรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ก ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
สามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และมีความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งทางด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาํ หนดไว้
ในแผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาท

รวม

๑
๑

๑๐

๑
๑
๑
๑

๑
๒
๒
๒
๑
๒

๑๐

หน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๙.๑

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๒

คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับและติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
๑
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๒
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพอย่างรอบครอบ
๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๒
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
๒
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
๑
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจน
๑
สรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิทเศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการ
๒
สอนอย่างสมํ่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน
๒
ทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
๔
อํานวยความสะอาดพอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น
และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
๓

รวม
๕

๑๐

๑๐

ผูเ้ รี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

๓

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
๑
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
๑
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามข้อมูลตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ๐.๕
ของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
๐.๕
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประกันคุณภาพภายใน
๑
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
๕
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
๕
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

รวม

๕

๑๐

๑๐

๕

ที่
กําหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ

๓

๕

นํ้าหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๒

จุดเน้นของสถานศึกษา
ด้านที่ ๕ มาตรฐานมาตรการส่ งเสริ ม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนา
และส่ งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
๓
ปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
๒

รวม

๕

๕

ประกาศโรงเรี ยนวัดด่าน
เรื่ อง การกําหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
...........................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ ที่ปรับปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานโยบาบการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาํ หนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา ดังนั้นโรงเรี ยนวัดด่านจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนผูป้ กครอง
เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนวัดด่าน มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โรงเรี ยนจึงได้กาํ หนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน
ฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

( นายสุ ทธิชยั ดิษฐใจเย็น )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดด่าน

การกําหนดค่าเป้ าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรี ยนวัดด่าน
เรื่ อง การกําหนดเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
ระดับดีมาก
มาตรฐานที่ ๑ เด้กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย
ระดับดีมาก
๑.๑ มีน้ าํ หนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ๙๓ได้ระดับดีข้ ึนไป
๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
ร้อยละ๙๑ได้ระดับดีข้ ึนไป
๑.๔

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่ งเสพติด

ร้อยละ๙๔ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม

ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ

ร้อยละ๙๔ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๔ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๙ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๓ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
๓.๑ มีวน
ิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
๓.๒ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
๓.๓ เล่นและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทญาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิ ผล

ร้อยละ๘๗ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๗ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๓ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๓ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๕ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๓ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครู จดั ทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
๕.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาการ ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป

ของเด็ก
๕.๕ ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัมนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
และสรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
๕.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
การจัดประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
๕.๘ ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
๕.๙ ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
๕.๑๐ ครู จดั ทําสารนิทศั น์และนํามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป

พัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖
เกิดประสิ ทธิ ผล
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ

ระดับดีเยีย่ ม

ผูบ้ ริ หารเข้าปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการ
ประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดด้านวิชาการและการจัดการ
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลาการให้มีประสิ ทธิภาพ

ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๖.๖
๖.๗

ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา
ปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๗
๗.๑

แนวการจัดการศึกษา

มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่ การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมี

๗.๒ มีระบบและกลไกลให้ผมู้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และเข้าใจหลักการจัด

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก

การศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทําและดําเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัมนาคุณภาพ
การศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม

ระดับดีเยีย่ ม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
๙.๑ เป็ นแหล่งเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัมนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้ าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมาย
มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมาย

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

การกําหนดค่าเป้ าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรี ยนวัดด่าน
เรื่ อง การกําหนดเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
๑.๒

มีน้ าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรงโรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทาง
เพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญ�ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัมนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อการ
ค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้
ระหว่างกัน

ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ๙๕ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๔ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๔ได้ระดับดีข้ ึนไป

ร้อยละ๙๕ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๗ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ๙๓ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๖ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๑ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ๘๘ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๕ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๔ได้ระดับดีข้ ึนไป

๓.๔

ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลงาน
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน

มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟั ง และดู และสื่ อสารโดยการพูด
หรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป้ นตามหลักสู ตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด

ร้อยละ๙๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ร้อยละ๙๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๘ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๗ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ๖๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๖๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ๘๔ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๒ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๙๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๘ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

ประสิ ทธิผล
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๗.๑

ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะละคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผสู ้ อนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๗.๓ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้ง
ทางด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
๗.๙ ก ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
สามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และมีความคิดริ เริ่ มที่เน้นการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งทางด้านวิชาการและการ

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๙ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๑๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๙ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ๘๘ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

จัดการ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๘.๓

ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัด
การศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับและติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างรอบครอบ
๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ งจนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๑๐.๕ นิทเศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุ งการ

เรี ยนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะอาดพอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามข้อมูลตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประกันคุณภาพภายใน

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาํ หนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
ด้านที่ ๕ มาตรฐานมาตรการส่ งเสริ ม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสู งขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมจิตสาธารณะ
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานจิตสาธารณะบรรลุเป้ าหมาย

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี่
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก

ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม

