ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
......................................................................
โดยที่มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกํ า หนด พร้อ มทั้ งจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและดํ า เนิ น การตามแผนที่ กํ า หนดไว้ จั ด ให้ มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี
โรงเรี ย นเทศบาลเมื อ งภู เก็ ต จึ ง ประกาศใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในปีการศึกษา
๒๕๖4 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4

(นางธนวรรณ อารีย์พงศ์)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละละดับชั้น
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ระดับคุณภาพ
ปี 2564
ดี

1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้

ดี

ดี

เครือ่ งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคำนวณ

1.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
ดี

ผลการ
ดำเนินงาน
ดี

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ดี

83.83

77.60

76

99.66

99.87

96

100

98.27

98

99.66

99.93

93

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ

การอ่าน และการเขียน
1. ป.1 ผลสอบ RT
2. ป.2-6 ผลการทดสอบความสามารถ
ในการอ่านและการเขียน
3. ม.1-6 ผลการทดสอบภาษาไทย
การสื่อสาร
ป.1-ม.6 ผลการทดสอบสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
การคิดคำนวณ
ป.1-ม.6 ผลการทดสอบคณิตคิดเร็ว
ผลการประเมินด้านการคิด,
ด้านการแก้ปัญหา และด้านการใช้ทักษะ
ชีวิต
1. ป.1-ม.3 ชิ้นงานจากการเรียน
รายวิชาหุ่นยนต์
2. ม.4-6 ชิ้นงานโครงงาน
ประเมินความรู้ความสามารถ/ชิ้นงาน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ แยกตามระดับชั้น
ป.1-ม.6
หน้าที่ 1

เครือ่ งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
มาตรฐาน / ตัวชี้วดั / ประเด็นการพิจารณา
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด
1.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไปใน
8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
1.2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป แยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.4 กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป แยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
1.3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ผลการ
ดำเนินงาน

55

58.48

ค่าเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ
ปี 2564

56
65

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ ย ระดับ 3
ขึ้นไปใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

75
65
75
75
85
80
70

สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

70
70
70

หน้าที่ 2

เครือ่ งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
มาตรฐาน / ตัวชี้วดั / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ผลการ
ดำเนินงาน

1.4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป แยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
1.4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4.4 กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1.4.5 กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ค่าเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ
ปี 2564
60
สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
60
60
60
60
60

1.5) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ

65

81.51

75

ผลการทดสอบ (O-NET) ม.3

1.6) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ

30

44.94

35

ผลการทดสอบ (O-NET) ม.3

25

ผลการทดสอบ (O-NET) ม.6

1.7) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ
1.8) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มผี ลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

40

35.13

37

ผลการทดสอบ (NT) ป.3

1.1.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ

82

86.95

84

นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานฯ ระดับ 3 ขึ้นไป
หน้าที่ 3

เครือ่ งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ผลการ
ดำเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

42

69

57

80

92.84

85

1.2.3 ร้อยละของนักเรียนทีม่ กี ารยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
1.2.4 ร้อยละของนักเรียนที่มสี ุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

35

32.78

30

80

71.97

72

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน และปฏิบัติได้ มีการจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ก ารศึ ก ษา ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกาศใช้ รายงานต้ น สั งกั ด และประชาสั ม พั น ธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบบริห ารจั ดการคุ ณ ภาพด้วยกระบวนการ PDCA และมี
การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 80 ของโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ก ารศึ ก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจต่อ การบริ ห ารจั ดการสถานศึก ษาในระดั บดี ขึ้นไป ไม่ น้อ ยกว่า
ร้อยละ 80

ดี

ดี

ดี







ตรวจสอบเอกสาร







ตรวจสอบเอกสาร

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 ร้อยละของนักเรียนทีม่ คี ุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด
1.2.2 ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ
- ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ข้อ ระดับดีเยี่ยม
- ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ข้อ 7 ระดับดีเยี่ยม
- ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ข้อ 3
- ข้อมูลแปลผลภาวะการเจริญเติบโต
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์สมส่วน

หน้าที่ 4

เครือ่ งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา
๒.3 ดำเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
1) สถานศึก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกับ บริบ ท และ
ความต้องการของผู้เรียน และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
2) สถานศึ ก ษามี ร ายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ปี ก ารศึ ก ษาละไม่ น้ อ ยกว่ า 2 วิ ช าต่ อ
ระดับชั้น
3) สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อ
ระดับชั้น
4) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรมต่อปีการศึกษา
๒.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1) สถานศึกษาส่งเสริม สนั บสนุน ให้ ครู และบุคลากรได้รับการพัฒ นาทาง
วิชาชีพ คนละไม่นอ้ ยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
2) สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ชั่วโมง
๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา
2) สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 แหล่งเรียนรู้ต่อปีการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ผลการ
ดำเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ

- โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
- คำสั่งแต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่สอน
- แบบสรุปรายชื่อกิจกรรมชุมนุม
- แผนปฏิบัติงาน และรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
- บันทึกสถิติผู้เข้ารับการอบรม
- รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม

ตรวจสอบเอกสาร

หน้าที่ 5

เครือ่ งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ผลการ
ดำเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
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๓.5 ร้ อ ยละของครู ที่ มี การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้และให้ ข้อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

100

100

98

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ดี

ดี

ดี

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา
๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ ร้ อ ยละของครู ที่ จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ านกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ร้ อ ยละของครู ที่ ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ เอื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้ อย่างน้อย 4 หน่วยการเรียนต่อปี
3.3 ร้อยละของครูทมี่ ีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ

ตรวจสอบเอกสาร
รายงานสรุปผลการนิเทศ
ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศภายในระดับดีขึ้นไป
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
และทะเบียนสื่อครู
รายงานสรุปการนิเทศ
รายงานสรุปผลการนิเทศ
(มีการออกแบบเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
2 วิธี)
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมสายชั้น เพือ่ พัฒนาการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
PLC
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