ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่
กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรี ยนสกาดพัฒนาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนสกาดพัฒนาจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายจรู ณ จันต๊ะวงค์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสกาดพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
1.1 มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2
มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
2.3
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสั งคม
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่ อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
3.2 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
3.3 เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

น้ าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
20
1
1.5
1.5
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

5

5

5

5

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
5.1 ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์
5.2 ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
5.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
5.6 ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
5.7 ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง
5.9 ครู มีวฒ
ุ ิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่6 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
6.1 ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อการ
วิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
6.4 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
6.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย

น้ าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
65
2
2

2
2
2
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2
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3
3
3
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

น้ าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
4

20

4
4
4
4

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
8.1
8.2

กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
8.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้

1
1
1
0.5

5

0.5
1
5

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
9.1
9.2

เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.5
2.5

5

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้ น
ของการศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีวนิ ยั ใฝ่ คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 ผลการดาเนินงานให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ใฝ่ คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม

น้ าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
5

3
2

5

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพือ่
ยกระดับคุณภาพให้ สูงขึน้
11.1
11.2

จัดโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

5

3
2

5

ประกาศโรงเรี ยนสกาดพัฒนา
เรื่ อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-----------------------------โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมาย และยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรี ยนสกาดพัฒนา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนสกาดพัฒนา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559

(นายจรู ณ จันต๊ะวงค์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสกาดพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2.มีน้ าหนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3.ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางเพศ
1.4.เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
1.6.สร้างผลงานจากการเข้าร่ 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 ้คุณค่าร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
3.1.มี นิสั ยรั กการอ่านและแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองจากห้องสมุ ด แหล่ ง
เรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆรอบตัว
3.2.มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเติม
3.3.เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กัน
3.4.ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม
30
0.5
1
1
1
1
1

2
1
1
1

5

5

2
1
1
1

5

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิด
สร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
4.1.สรุ ปความคิ ดเห็ นจากเรื่ องที่ อ่าน ฟั ง 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 ยนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
5.2.ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3.ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.4.ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริต
6.1.วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
6.2.ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3.ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
6.4.มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ต่อ อาชี พ สุ จริ ต และหาความรู ้ เกี่ ย วกับ อาชี พ ที่ ต นเอง
สนใจ
ด้ านที่ 2 มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
7.1.ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ทกั ษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2.ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
7.3.ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม

2
1
1
1
1
1
2
1

2
1
1
1

5

5

5

50

1
1
2

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
7.4.ครู ใช้สื่ อ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมผนวกกับ การน าบริ บ ทและภู มิ
ปั ญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5.ครู การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
7.6.ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการ
เรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7.ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8.ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
7.9.ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
8.1.ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม
1
1
10
1
1
1
1

1

8.2.ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
หรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

2

8.3.ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
ใน แผนปฏิบตั ิการ

2

8.4.ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ

2

8.5.นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา

1

8.6.ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา

2

10

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
9.1.คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
2
5
9.2.คณะกรรมการสถานศึ ก ษาก ากับ ติ ด ตาม ดู แ ล และขับ เคลื่ อ นการ
1
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
9.3.ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
2
มาตรฐานที่ 10 สถานศึ กษามี การจั ดหลั กสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
10.1.หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2
10
10.2.จัดรายวิชาเพิ่ ม เติ ม ที่ หลากหลายให้ผูเ้ รี ยนเลื อกเรี ย นตามความถนัด
2
ความสามารถและความสนใจ
10.3.จัด กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เรี ย นที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนองความต้อ งการ
1
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4.สนับสนุ นให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมื อปฏิบตั ิจริ ง
1
จนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
10.5.นิ เทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยน
2
การสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึง
2
ผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1.ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
4
10
อานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมี
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
11.2.จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
3
ผูเ้ รี ยน
11.3.จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
3
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
12.1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2.จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5.นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6.จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม

1
1

5

1
0.5
0.5
1

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้
13.1.มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
13.2.มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)
มาตรฐานที่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
14.1.จัดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมของสถานศึกษาที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2.ผลการดาเนิ นงานโครงการ เศรษฐกิ จพอเพียงและโครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม (ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)
มาตรฐานที่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
15.1.จัดโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและโครงการส่ งเสริ ม
อาชีพในสถานศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2.ผลการดาเนินงานโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
โครงการส่ งเสริ มอาชีพในสถานศึกษา บรรลุตามเป้ าหมายและพัฒนาดี
ขึ้นกว่าที่ผา่ นมา

นา้ หนัก(คะแนน)
ตัวบ่ งชี้
รวม

3

2

5

การกาหนดค่ าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
ระดับดีมาก
1.1 มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
1.4 หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ระดับมาก
2.1 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการทางด้านสังคม
ระดับดีมาก
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่ อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
3.2 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
3.3 เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ร้อยละ 85 ระดับดีข้ ึนไป
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา
ระดับดีมาก
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80 ระดับดีข้ ึนไป
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่เกิดจากประสบการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80 ระดับดีข้ ึนไป
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ร้อยละ 80 ระดับดีข้ ึนไป
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ร้อยละ 80 ระดับดีข้ ึนไป
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ร้อยละ 80 ระดับดีข้ ึนไป
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ระดับดีเยีย่ ม
5.1 ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์

5.2

ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ผูบ้ ริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
5.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
5.6 ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่กบั เด็ก และผูป้ กครอง
5.9 ครู มีวฒ
ุ ิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรอง เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
6.1 ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผล
หรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
6.4 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
6.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย

ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป

ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดี
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

7.3

จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ระดับดีเยีย่ ม
ปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และ
ระดับดีเยีย่ ม
ท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ระดับดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับดีเยีย่ ม
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ระดับดีเยีย่ ม
8.2 จัดทาและดาเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
ระดับดีเยีย่ ม
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
ระดับเยีย่ ม
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
ระดับเยีย่ ม
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
ระดับดีเยีย่ ม
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
8.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีเยีย่ ม
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาท ระดับดีเยีย่ ม
หน้าที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
9.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรใน
ระดับดีเยีย่ ม
สถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
ระดับดีเยีย่ ม
กับครอบครัว ชุมชน และและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาให้บรรจุเป้ าหมายตามปรัชญา
ระดับดีเยีย่ ม
วิสัยทัศน์ของการศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีวนิ ยั ใฝ่ คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจ
ระดับดีเยีย่ ม
พอเพียง
10.2 ผลการดาเนินงานให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ใฝ่ คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจ
ร้อยละ 90 ระดับดีข้ ึนไป
พอเพียง

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
11.1 จัดโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

การกาหนดค่ าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
1.1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2.มีน้ าหนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3.ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางเพศ
1.4.เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
1.6.สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1.มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสู ตร
2.2. เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4.ตระหนัก รู ้คุณค่าร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆรอบตัว
3.2.มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
3.3.เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กัน
3.4.ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน

ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 82ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 82 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 82ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1.สรุ ปความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน ฟั ง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง
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 ยนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
5.2.ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3.ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.4.ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้ เรี ยนมี ทั กษะในการท างาน รั กการท างาน สามารถท างาน
ร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พสุ จริต
6.1.วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
6.2.ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3.ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
6.4.มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
7.1.ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู้ทกั ษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2.ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
7.3.ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้
ระดับดี
ร้อยละ 73 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 70 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 70 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดี
ร้อยละ 65 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 73 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 68 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 55 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 90ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 80ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
7.4.ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5.ครู การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
7.6.ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยน
และคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
7.7.ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8.ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
7.9.ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
8.1.ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2.ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
หรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3.ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
ใน แผนปฏิบตั ิการ
8.4.ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
8.5.นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
8.6.ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
9.1.คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2.คณะกรรมการสถานศึ ก ษาก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ล และขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย

ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้
ร้อยละ 90ได้ระดับดีข้ ึ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
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
9.3.ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
10.1.หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
10.3.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4.สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจน
สรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
10.5.นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน
ทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1.ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น
และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
11.2.จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเ้ รี ยน
11.3.จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
12.1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2.จัดทาและดาเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
12.3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5.นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
12.6.จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ด้ านที่ 3 มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้

ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้สถานศึกษา
ระดับดีมาก
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
13.1.มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
ระดับดีมาก
จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
13.2.มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
ระดับดีมาก
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มาตรฐานที่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย ตาม
ระดับดีมาก
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1.จัดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ระดับดีมาก
ของสถานศึกษาที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2.ผลการดาเนิ นงานโครงการ เศรษฐกิ จพอเพี ยงและโครงการส่ งเสริ ม ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 ได้ระดับดี
คุณธรรมจริ ยธรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
ขึ้นไป
และจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มาตรฐานที่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
15.1.จัดโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและโครงการส่ งเสริ ม
อาชีพในสถานศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2.ผลการดาเนินงานโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
โครงการส่ งเสริ มอาชีพในสถานศึกษา บรรลุตามเป้ าหมายและพัฒนาดีข้ ึน
กว่าที่ผา่ นมา

ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

คาสั่งโรงเรี ยนสกาดพัฒนา
ที่ 24 / 2559
เรื่ อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
*******************************
ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39
โรงเรี ยนสกาดพัฒนาจึงประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ดังนี้
1. นายจรู ณ จันต๊ะวงค์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสกาดพัฒนา
2. นางสาวสุ นทรา รัตนประภา
ครู
3. นางภัทรวดี ทีฆาวงศ์
ครู
4. นางสาวรัสมี ธนะวัง
ครู
5. นางนภสร บุญสิ งห์
ครู
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เสร็ จสิ้ น
ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559
สัง่ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายจรู ณ จันต๊ะวงค์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสกาดพัฒนา

ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา
เรื่อง การแต่ งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
.........................................................
ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39
โรงเรี ยนสกาดพัฒนาจึงประกาศผูท้ รงคุณวุฒิจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่านเขต 2 เพื่อมาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจาปี การศึกษา 2557 ดังนี้
นายพรชัย บุญญา

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจตุราษฎร์ศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายจรู ณ จันต๊ะวงค์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสกาดพัฒนา

มารฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรี ยนสกาดพัฒนา
เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนร่ วม
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
10

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู เรี ยนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
1.1 ผู เรี ยนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กาหนดไว ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)
มาตรฐานด านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครู ปฏิบตั ิงานเรี ยนร วมอย างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
2.1 ครู มีความรู ความเข าใจ เจตคติที่ดีต อการจัดการเรี ยนร วมและปฏิบตั ิต
อผู เรี ยน
อย างเหมาะสม
2.2 ครู เข ารับการฝ กอบรมหรื อพัฒนาให มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนร วม
2.3 ครู มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2.4 ครู จดั ทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
ที่สอดคล องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2.5 ครู จดั หา ผลิตและใช เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู เรี ยนตามความต องการ
จาเป นพิเศษทางการศึกษา
2.6 ครู จดั การเรี ยนรู เพื่อพัฒนาผู เรี ยนเฉพาะบุคคลอย างเหมาะสม
2.7 ครู มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล องกับผู เรี ยนเฉพาะบุคคล
2.8 ครู ใช กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาผู เรี ยนเฉพาะบุคคล
มาตรฐานด านการบริหารจัดการเรียนร วม
มาตรฐานที่ 3 ผู บริ หารบริ หารจัดการเรี ยนร วมอย างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
3.1 ผู บริ หารมีความรู ความเข าใจ เจตคติที่ดี และมีวสิ ัยทัศน ในการบริ หาร
จัดการเรี ยนร วม
3.2
บริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร วมตามโครงสร างซีท (SEAT Framework)
3.3 ผู บริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร วมโดยใช โรงเรี ยนเป นฐาน (School-
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม

based
management : SBM)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
3.4

น้ าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
5

ผู บริ หารสามารถบริ หารจัดการเรี ยนร วมให บรรลุเป าหมายตามที่กาหนด
ไว ในแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนร วม
3.5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ าน (Transition)
5
3.6 มีการส งเสริ ม สนับสนุน ยกย องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค กรที่มีส วนร
5
วม
ด านการจัดการเรี ยนร วม
มาตรฐานด านการสร างสั งคมแห งการเรียนรู
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร าง ส งเสริ ม สนับสนุนให สถานศึกษาเป นสังคมแห งกา
รเรี ยนรู
ด านการจัดการเรี ยนร วม
4.1 พัฒนาแหล งเรี ยนรู ด านการจัดการเรี ยนร วมในโรงเรี ยนให ผู เรี ยน
10
และครอบครัว
สามารถเข าถึงและใช ประโยชน ได
4.2 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ด านการจัดการเรี ยนร วมระหว างบุคลากรภายใน
10
สถานศึกษา ระหว างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค กรที่เกี่ยวข อง

20

20

การกาหนดค่ าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา
เรื่อง การกาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนร่ วม
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู เรี ยนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
1.1 ผู เรี ยนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ร้อยละ 80 ระดับดีข้ ึนไป
มาตรฐานด านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครู ปฏิบตั ิงานเรี ยนร วมอย างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
2.1 ครู มีความรู ความเข าใจ เจตคติที่ดีต อการจัดการเรี ยนร วมและ
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิต อผู เรี ยนอย างเหมาะสม
2.2 ครู เข ารับการฝ กอบรมหรื อพัฒนาให มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนร
ระดับดีมาก
วม
2.3 ครู มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ระดับดีมาก
2.4 ครู จดั ทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
ระดับดีมาก
ที่สอดคล องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2.5 ครู จดั หา ผลิตและใช เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ระดับดีมาก
ความช วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู เรี ยนตามความต
องการจาเป นพิเศษทางการศึกษา
2.6 ครู จดั การเรี ยนรู เพื่อพัฒนาผู เรี ยนเฉพาะบุคคลอย างเหมาะสม
ระดับดีมาก
2.7 ครู มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล องกับผู เรี ยนเฉพาะ
ระดับดีมาก
บุคคล

2.8 ครู ใช กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาผู เรี ยนเฉพาะบุคคล
มาตรฐานด านการบริหารจัดการเรียนร วม
มาตรฐานที่ 3 ผู บริ หารบริ หารจัดการเรี ยนร วมอย างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
3.1 ผู บริ หารมีความรู ความเข าใจ เจตคติที่ดี และมีวสิ ัยทัศน ในการ
บริ หาร
จัดการเรี ยนร วม
3.2 ผู บริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร วมตามโครงสร างซีท (SEAT
Framework)
3.3 บริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร วมโดยใช โรงเรี ยนเป นฐาน
(School-based
management : SBM)

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
3.4

บริ หารสามารถบริ หารจัดการเรี ยนร วมให บรรลุเป าหมายตามที่
กาหนด
ไว ในแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนร วม
3.5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ าน (Transition)
3.6 การส งเสริ ม สนับสนุน ยกย องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค กรที่มีส
วนร วม
ด านการจัดการเรี ยนร วม
มาตรฐานด านการสร างสั งคมแห งการเรียนรู
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร าง ส งเสริ ม สนับสนุนให สถานศึกษาเป
นสังคมแห งการเรี ยนรู ด านการจัดการเรี ยนร วม
4.1 พัฒนาแหล งเรี ยนรู ด านการจัดการเรี ยนร วมในโรงเรี ยน ให ผู
เรี ยนและครอบครัวสามารถเข าถึงและใช ประโยชน ได
4.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ด านการจัดการเรี ยนร วมระหว าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค กรที่
เกี่ยวข อง

ระดับดีมาก

ระดับดีเยีย่ ม

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

