ประกาศโรงเรียนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.................................................................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบประเมิน
และการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงเรี ยนบ้านปงสนุ ก สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาลาปางเขต ๑ จึงได้ดาเนิ นการ
ปรั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน จากการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูเ้ กี่ ยวข้อง ทั้งบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครองและประชาชนในชุ มชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกันเพื่ อนาไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุ มครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรี ยนบ้านปงสนุ ก จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายสมพร นาคพิทกั ษ์ )
ผูอ้ านวยการโนโรงเรี ยนบ้านปงสนุก

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน แนบท้ายประกาศโรงเรี ยนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
มีจานวน ๔ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รี ยน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสู ตร
๕) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน หรื อการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้เรี ยน
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็ นไทย
๓) ยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
๔) สุ ขภาวะทางร่ างกาย และลักษณะจิตสังคม
๕) ผูเ้ รี ยนมีวนิ ยั และมีจิตอาสา (เอกลักษณ์)
๖) ผูเ้ รี ยนอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม (อัตลักษณ์)

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้
อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
๒. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมี
ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิ ทธิผล
๑. การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น
๒. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
๓. พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสู ง

ประกาศโรงเรียนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
......................................................................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบประเมิน
และการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงเรี ยนบ้านปงสนุ ก สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาลาปางเขต ๑ จึงได้ดาเนิ นการ
ปรั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน จากการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูเ้ กี่ ยวข้อง ทั้งบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครองและประชาชนในชุ มชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกันเพื่ อนาไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุ มครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรี ยนบ้านปงสนุก จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายสมพร นาคพิทกั ษ์ )
ผูอ้ านวยการโนโรงเรี ยนบ้านปงสนุก

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
มีจานวน ๔ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ และสิ่ งเสพติด
๑.๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก ควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
๑.๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสั งคม
มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
ช่วยเหลือแบ่งปั น เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน
นับถือ
๑.๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู้ มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้
อย่างมีคุณภาพ
๒.๓ การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒.๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
๓.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนา
มาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์
๓.๒ ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
๓.๓ ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก และสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๓.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๓.๕ ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
๓.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๓.๗ ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
๓.๘ ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง
๓.๙ ครู มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๓.๑๐ ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาได้ไตร่ ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิ ทธิผล
๔.๑ การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น
๔.๒ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
๔.๓ พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสู ง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
( ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่ งชี้ )
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
๑.๑ มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรคภัย อุบตั ิเหตุ และสิ่ งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
๒.๑ ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสั งคม
๓.๑ มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือ แบ่งปั น
๓.๓ เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรี ยนรู้
๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม
๒๐
๑
๑.๕๐
๑.๕๐
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑

๕

๕

๕

๑
๑
๕
๑
๑
๑

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม
ด้ านการจัดการศึกษา
๖๕
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
๒
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาการ
๒
ของเด็ก
๕.๕ ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
๒
หลากหลาย และสรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผูป้ กครอง
๒๐
๕.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
๒
ในการปรับการจัดประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
๒
๕.๘ ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง
๒
๕.๙ ครู มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๒
๕.๑๐ ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาได้ไตร่ ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ใน
๒
การพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
๖.๑ ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓
๖.๒ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิด ริ เริ่ มที่เน้นการ
๓
พัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและ ใช้ขอ้ มูลการ
๓
ประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๒๐
๖.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
๓
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๓
๖.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการ และเอาใจใส่ การ
๓
จัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา
๓
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่ การ
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษา
๗.๔ สร้างการทีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๘.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ สถานศึกษา
เป็ นสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม
๔
๔
๒๐
๔
๔
๔

๑
๑
๕
๑
๐.๕
๐.๕
๑
๕

๕
๙.๑

เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา

๒.๕

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๙.๒

มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม
๒.๕

ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนบรรลุเป้ าหมายตาม
๓
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดาเนิ นงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มและ
๒
พัฒนาเด็กด้านการใช้ชีวติ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕

๕

ด้ านมาตรการส่ งเสริม

๕

มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพือ่ พัฒนาและส่ งเสริม สถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
๓
การจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
๒

๕

ประกาศโรงเรียนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
...............................................................................................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและ ยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรี ยนบ้านปงสนุกจึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กาหนดค่าเป้ าหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านปงสนุกมีคุณภาพ
และ ได้มาตรฐาน โรงเรี ยนจึงได้กาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

( นายสมพร นาคพิทกั ษ์ )
ผูอ้ านวยการโนโรงเรี ยนบ้านปงสนุก

การกาหนดค่ าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ ยง ต่อความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
1.6 สร้ างผลงานจากเข้าร่ วมกิ จกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กี ฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
2.2 เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรี ยนรู้ และสื่ อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู ้เพิม่ เติม
3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 84 ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
4.1
สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อ
เขียนตามความคิดของตนเอง
4.2
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
4.3
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4
มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
5.1
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
5.2
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.4
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับ
ผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พสุ จริต
6.1
วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
6.2
ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
6.3
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
6.4
มีความรู ้ สึกที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตและหาความรู ้ เกี่ ยวกับอาชี พที่ตนเอง
สนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
7.1
ครู มี ก ารก าหนดเป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ย นทั้ง ด้า นความรู ้ ทัก ษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2
ครู มีก ารวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการ จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดี
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดี
ร้อยละ 70 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 78 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 68 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ 81 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 87 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 88 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป

ระดับดีมาก
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป

7.3

ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4
ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิ
ปัญญาของ ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5
ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
ด้วย วิธีการที่หลากหลาย
7.6
ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการ
เรี ยน และคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
7.7
ครู มี ก ารศึ ก ษา วิ จ ัย และพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าที่ ต น
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8
ครู ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี และเป็ นสมาชิ ก ที่ดีของ
สถานศึกษา
7.9
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
8.1
ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
8.2
ผูบ้ ริ ห ารใช้ห ลัก การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มและใช้ข ้อ มู ล ผลการ
ประเมินหรื อ ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึก ษาให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
8.4
ผู ้บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรั บ การ
กระจายอานาจ
8.5
นัก เรี ยน ผูป้ กครอง และชุ มชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัด
การศึกษา
8.6
ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
9.1
คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2
คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
9.3
ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
10.1 หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่ หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลื อกเรี ยนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัด กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย นที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนองความต้อ งการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
จน สรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดู แลช่ วยเหลื อผูเ้ รี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและครอบคลุ มถึ ง
ผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ่ งเสริม
ให้ ผ้ เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่ ง อ านวยความสะดวก พอเพี ย ง อยู่ใ นสภาพใช้ก ารได้ดี
สภาพแวดล้อม ร่ มรื่ นและมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
11.2 จัดโครงการ กิ จกรรมที่ ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเ้ รี ยน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับดีเยีย่ ม
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับดีมาก
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
ระดับดีมาก
เพื่อ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
ระดับดีมาก
การศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมิ นคุ ณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอกไปใช้ว างแผน
ระดับดีเยีย่ ม
พัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับเยีย่ ม
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษา
ระดับดีมาก
เป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
13.1 มี ก ารสร้ า งและพัฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ภ ายในสถานศึ ก ษาและใช้
ระดับดีมาก
ประโยชน์ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการ เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
ระดับดีมาก
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
ระดับดีมาก
และจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
ระดับดีมาก
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 ได้ระดับ
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ดีข้ ึนไป

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุ ดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ประกาศโรงเรียนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
...............................................................................................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านปงสนุกจึงได้ปรับปรุ งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านปงสนุกมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรี ยนจึงได้กาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

( นายสมพร นาคพิทกั ษ์ )
ผูอ้ านวยการโนโรงเรี ยนบ้านปงสนุก

กาหนดค่ าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้ านปงสนุก
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
ดีมาก
1.1 มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 86ได้ระดับดีข้ ึนไป
1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88ได้ระดับดีข้ ึนไป
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ และสิ่ งเสพ ผูเ้ รี ยนร้อยละ 86ได้ระดับดีข้ ึนไป
ติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
ดีมาก
2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 86ได้ระดับดีข้ ึนไป
2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 84ได้ระดับดีข้ ึนไป
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสั งคม
ดีมาก
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88ได้ระดับดีข้ ึนไป
อาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87ได้ระดับดีข้ ึนไป
3.3 เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
ดีมาก
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
เรี ยนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจาก
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 83ได้ระดับดีข้ ึนไป
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 86ได้ระดับดีข้ ึนไป
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 83ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมี ประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
5.1
ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ครู ร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์
5.2
ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตร
ครู ร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
การศึกษาปฐมวัย
5.3
ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก และสามารถจัด
ครู ร้อยละ 84ได้ระดับดีข้ ึนไป
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
5.4
ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ครู ร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
เด็ก
5.5
ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
ครู ร้อยละ 83ได้ระดับดีข้ ึนไป
หลากหลาย และสรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
5.6
ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ครู ร้อยละ 84ได้ระดับดีข้ ึนไป
ในการปรับการจัดประสบการณ์
5.7
ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
ครู ร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
5.8
ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง
ครู ร้อยละ 84ได้ระดับดีข้ ึนไป
5.9
ครู มีวฒ
ุ ิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ครู ร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
5.10 ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาได้ไตร่ ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์
ครู ร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึนไป
ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ดีมาก
และเกิดประสิ ทธิผล
6.1
ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารร้อยละ85ได้ระดับดีข้ ึนไป
6.2
ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิด ริ เริ่ มที่เน้นการ
ผูบ้ ริ หารร้อยละ85ได้ระดับดีข้ ึนไป
พัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการ ผูบ้ ริ หารร้อยละ85ได้ระดับดีข้ ึนไป
ประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
6.4
6.5
6.6
6.7

ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิ ทธิภาพ
ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการ และเอาใจใส่ การ
จัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1
มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่ การ
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7.2
มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3
จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษา
7.4
สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
7.5
จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
8.1
กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
8.3
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
8.4
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ผูบ้ ริ หารร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึน
ไป
ผูบ้ ริ หารร้อยละ 84ได้ระดับดีข้ ึน
ไป
ผูบ้ ริ หารร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึน
ไป
ผูบ้ ริ หารร้อยละ 85ได้ระดับดีข้ ึน
ไป
ดีมาก
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 86ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 86 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 86 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ดีมาก
ร้อยละ 87 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 86 ได้ระดับดีข้ ึนไป

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
8.5

นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6
จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษา
เป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
9.1
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
9.2
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้ นของการศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนิ นงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มและ
พัฒนาเด็กด้านการใช้ชีวติ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริม สถานศึกษาให้ ยกระดับ
คุณภาพสู งขึน้
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

ค่ าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ 86 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ดีมาก
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 91 ได้ระดับดีข้ ึนไป

ดีมาก
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ดีมาก

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป

