ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
……………………………………………………………………
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านปงสนุก จึงปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก จึงกาหนดค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( นายชานาญ แสงจันทร์ )
ผู้อานวยการโนโรงเรียนบ้านปงสนุก

กำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ ในระดับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1) เด็กมีน้าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2) เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว และทรงตัวได้อยู่ในระดับ 3 ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3) เด็กสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้อยู่ในระดับ 3 ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
4) เด็กสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและปฏิบัติจนเป็นนิสัยได้เหมาะสม
ตามวัย
5) เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1) เด็ ก ร่ า เริ งแจ่ ม ใส มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ตนเองและแสดงออกทางอารมณ์ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมตามวัยและสถานการณ์
2) เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความอดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย
3) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้าใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตตามที่สถานศึกษากาหนด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ

89.00 / ยอดเยี่ยม
95.00 / ยอดเยี่ยม
94.50 / ยอดเยี่ยม
96.50 / ยอดเยี่ยม
96.00 / ยอดเยี่ยม
97.50 / ยอดเยี่ยม
91.00 / ยอดเยี่ยม
98.00 / ยอดเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4) เด็กสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้
5) เด็กสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จได้ด้วยตนเอง
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้เหมาะสมกับวัย
2) เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3) เด็กสามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
4) เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทิ้งขยะได้ถูกที่ได้ด้วยตนเอง
5) เด็กมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
6) เด็กใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง
7) เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
8) เด็กสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
1) เด็กสามารถฟัง สนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้
2) เด็กสามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จาแนก จัดกลุ่ม เรียงลาดับเหตุการณ์ได้
3) เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี ใน
การแสวงหาความรู้ได้
4) เด็กสามารถอธิบายเหตุผล เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือการ
กระทาได้
5) เด็กสามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้
6) เด็กสามารถค้นหาคาตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ

98.00 / ยอดเยี่ยม
91.50 / ยอดเยีย่ ม
97.50 / ยอดเยี่ยม
97.00 / ยอดเยี่ยม
97.00 / ยอดเยี่ยม
98.00 / ยอดเยี่ยม
96.50 / ยอดเยี่ยม
96.00 / ยอดเยี่ยม
94.50 / ยอดเยี่ยม
90.00 / ยอดเยี่ยม

91.50 / ยอดเยี่ยม
93.50 / ยอดเยี่ยม
92.50 / ยอดเยี่ยม
90.00 / ยอดเยี่ยม
90.00 / ยอดเยี่ยม
91.00 / ยอดเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
90.50 / ยอดเยี่ยม
ปฐมวัย
2) การออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
89.50 / ยอดเยี่ยม
เล่นและการลงมือปฏิบัติ
3) การจัดการศึกษาที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับวิถีของ
82.50 / ยอดเยี่ยม
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
1) สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่าง 100.00 / ยอดเยี่ยม
พอเพียงกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
1) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์
100.00 /ยอดเยี่ยม
2) สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 100.00 /ยอดเยีย่ ม
และผู้ปกครอง
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
1) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย มีมุมประสบการณ์และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง 91.00 / ยอดเยี่ยม
เพียงพอและหลากหลา
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สาหรับครู
1) สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
81.00 / ยอดเยี่ยม
การจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1) สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
91.00 / ยอดเยี่ยม
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด
2) สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่
81.00 /ยอดเยี่ยม
สถานศึกษากาหนดและดาเนินการตามแผน
3) สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายใน ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กอย่างเป็น 91.00 /ยอดเยี่ยม
รูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
1) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน
2) ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
1) ครูจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก
2) ครูมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เด็กได้เลือกที่จะเรียนรู้ ลงมือกระทาและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
1) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมของเด็ก โดย
ให้เด็กมีส่วนร่วม
2) ครูมีสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2) เด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการ
3) รายงานผลการประเมินและนาผลการประเมิน ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ

81.00 /ยอดเยี่ยม
86.00 /ยอดเยี่ยม

83.00 / ยอดเยี่ยม
85.00 /ยอดเยี่ยม

81.00 / ยอดเยี่ยม
81.00 /ยอดเยี่ยม

81.50 / ยอดเยี่ยม
81.00 /ยอดเยี่ยม
91.00 /ยอดเยี่ยม

กำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จในระดับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

ค่าเป้าหมาย
74.00 / ดีเลิศ
76.00 / ดีเลิศ
70.00 / ดีเลิศ
72.00 / ดีเลิศ

2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
99.10 / ยอดเยี่ยม
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เพื่อใช้อานวยความสะดวกในการทางานหรือความสะดวกในชีวิตประจาวัน
4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
1.ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเอง
และ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน ๘ กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
2. ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการทางาน ประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

ค่าเป้าหมาย
91.00 / ยอดเยี่ยม

91.50 / ยอดเยี่ยม

84.00 / ยอดเยี่ยม
87.50 / ยอดเยีย่ ม
94.00 / ยอดเยี่ยม
62.00/ ดี

98.50/ ยอดเยี่ยม
96.00/ ยอดเยี่ยม

1.2 คุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคา่ นิยมและ
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

ค่าเป้าหมาย
98.50/ ยอดเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
1. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย
1.ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพทางกายของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง
2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน
และสังคม

ค่าเป้าหมาย
99.95/ ยอดเยี่ยม
99.95/ ยอดเยี่ยม
99.77/ ยอดเยี่ยม

89.00/ ยอดเยี่ยม
97.80/ยอดเยี่ยม
99.85/ ยอดเยี่ยม
99.70/ ยอดเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
1) สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน
2) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ค่าเป้าหมาย
100.00/ ยอดเยี่ยม
100.00/ ยอดเยี่ยม

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
1) สถานศึ ก ษาจั ด วางระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ที่ ส่ งผลต่ อ 100.00/ ยอดเยี่ยม
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น รูป ธรรม มีขั้น ตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ
2) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ
100.00 /ยอดเยี่ยม
ภายในของสถานศึกษา
3) พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
76.00/ ดีเลิศ
มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียน รอบด้ำน ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
1) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ด้านจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่
เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มนักเรียนที่เรียนร่วมอย่างทั่วถึง
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
1) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
2.6 กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
1) การวางแผนจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ

ค่าเป้าหมาย

100.00/ยอดเยี่ยม

100.00/ยอดเยี่ยม

92.00/ ยอดเยี่ยม

92.00/ ยอดเยี่ยม

76.00/ ดีเลิศ

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้
1) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน 95.00/ ยอดเยี่ยม
ชีวิตประจาวันได้
2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่าง 80.00/ ยอดเยี่ยม
เดียว ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
3) นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้
89.00/ ยอดเยีย่ ม
ปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

ประเด็นการพิจารณา/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
1) ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
1) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.4 กำรตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3) ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
5) นาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัด
กำรเรียนรู้
1) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
89.50/ ยอดเยี่ยม

90.50/ ยอดเยี่ยม

93.00 /ยอดเยี่ยม
90.00 /ยอดเยี่ยม
91.00 /ยอดเยี่ยม
81.00 /ยอดเยี่ยม
90.00 /ยอดเยี่ยม

84.00/ยอดเยี่ยม

