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นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนดวงพร

สำรบัญ
หน้า
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3
บทที่ 4

บทนา
หลักการและเหตุผล........................................................................................................... 1
วัตถุประสงค์ ...................................................................................................................... 1
ประโยชน์ .......................................................................................................................... 1
เอกสาร กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ........................................................................................................................ 2
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ....................................................................... 2
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ........................................................................................................................ 3
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ............................................................................................... 4
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน .......................................................................................... 7
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ........................................... 10
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา .......................................... 12
ขั้นตอนการดาเนินการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย.................................................................................................... 14
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน .............................................................................................. 18
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ประกาศ เรื่อง การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- ประกาศ เรื่อง การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้องดาเนินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มี
ประกาศกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 แทน
กฎกระทรวงเดิม (พ.ศ. 2546)
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
มีความเข้มแข็งตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวงดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาไปใช้เป็นมาตรฐานในการจัดกิจกรรม การปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. เพือ่ เป็นมาตรฐานในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประโยชน์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมาย
2. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้าว่า โรงเรียนกาหนดการจัดการศึกษาไปในทิศทางใด
โครงสร้ำงกำรบริหำร
ผู้รับใบอนุญำต
คณะกรรมกำรบริหำร
ผู้อำนวยกำร/ผู้จัดกำร

งานตราสาร/ระเบียบ
ข้อบังคับ
 งานทะเบียน / เอกสาร
การศึกษานักเรียน
 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
 งานวัดและประเมินผล


ฝ่ำยบริหำรบุคลำกร

ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร





งานการเงิน
งานงบประมาณและบัญชี
งานพัสดุ

วางแผนอัตรากาลัง
งานบรรจุแต่งตั้ง / ถอดถอน
/ ทะเบียนเอกสารบุคลากร
 งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 การดาเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ
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ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

งานธุรการ
งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียน
อาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน







หน้า 1

บทที่ 2
เอกสาร กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดวงพร ได้ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร นโยบาย
กฎกระทรวง ระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดังนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกากับ ติดตาม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรั ฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
มาตรา 30 ให้ โ รงเรี ย นในระบบมี ค ณะกรรมการบริ ห ารประกอบด้ ว ย ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ผู้ จั ด การ
ผู้อานวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุ ฒิ เป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต เป็นบุคคล
เดียวกับผู้จัดการหรือผู้อานวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามตาแหน่ง ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ เพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งหรือสองคน ทั้งนี้ จานวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาดและประเภทของ โรงเรียนใน
ระบบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและ การพ้น
จากตาแหน่ง ให้เปนไปตามทีก่ ำหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง
ในกรณีโรงเรียนในระบบมีความจาเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่ อทาหน้าที่ ช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริหาร ให้สามารถกระทาได้โดยกาหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง
ในวาระเริ่มแรกทีจ่ ัดตั้งโรงเรียนในระบบและยังไม่มีผู้แทนผู้ปกครอง ให้คณะกรรมการบริหารตามวรรค
หนึ่งประกอบด้วยกรรมการอื่นเท่าที่มีอยู่
มาตรา 31 ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ
(2) ให้ความเหนชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
(3) ให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ
วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
(4) กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
หน้า 2
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(6) ให้ความเหนชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของ มูลค่า
ของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเหนชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอ ทางเลือก
ที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เวนแต่คณะกรรมการจะเหนวาการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่ อ ประโยชน์
ของการดาเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
(7) ให้ความเหนชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่ นของโรงเรียนใน
ระบบ
(8) ให้ความเหนชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(9) พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
(10) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มาตรา 46 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจั ดทาบัญชีการเงินและ บัญชีอื่นของ
โรงเรียนในระบบ ตามแบบและระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
โรงเรียนในระบบต้องเกบรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
บัญชี
มาตรา 47 ให้คณะกรรมการบริหารดาเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชี ของโรงเรียนในระบบเพื่อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปี
บัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของโรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนในระบบ
ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากการดาเนินการของโรงเรียนในระบบให้แก่ ผู้รั บ
ใบอนุ ญ าตตามที่ เ ห็ น สมควรเว้ น แต่ ผลตอบแทนจากการด า เนิ น การของโรงเรี ย นการกุ ศ ลให้ ค ณะ
กรรมการบริหารจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 3 ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับต้องประกอบด้วย
(1) การประเมินคุณภาพภายใน
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 5 ให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้ อ 6 ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจ ารณาและเปิดเผยรายงานนั้น
ต่อสาธารณชน
ข้อ 7 สถานศึกษาต้องนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดทาแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จั ดทาแผนพั ฒ นาการจั ด การศึกษาของสถานศึ กษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
(4) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(7) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ประกาศผ่อนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการประกัน
คุณภาพภายในให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้รัฐมนตรีทราบ
ข้อ 15 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 14 (1) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เอกลั กษณ์ ของสถานศึก ษา และมาตรฐานการศึก ษาระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และต้องครอบคลุ มสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรีย นรู้ รวมทั้ง
คานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย
ข้อ 18 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
3. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เดกมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
1.1 มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เดกมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เดกมีพัฒนาการด้านสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เดกมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเดก
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเดกอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเดกแก่ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเดก และผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเดก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเดกปฐมวัย
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล การประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
6.4 ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริห ารจั ดการการศึ กษาให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามแผนพัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6.6 ผู้ บ ริ ห ารให้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการและเอาใจใส่ การจัด การศึ ก ษา
ปฐมวัยเตมศักยภาพและเตมเวลา
6.7 เดก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ของสถานศึ ก ษาและน าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7.2 มีร ะบบและกลไกให้ ผู้ มีส่ ว นร่ว มทุกฝ่ า ยตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
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7.3 จั ดกิจ กรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู้และความเข้ าใจหลั กการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเดกอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเดกและบุคลากรในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่ว มกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒ นาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามปรัช ญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
10.1 หลั กสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้ องกับท้องถิ่นจัดโครงการกิจกรรม
พัฒนาเดกให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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4. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกัน ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลี กเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เหนคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้ เรี ย นมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง รักเรีย นรู้และพัฒ นาตนเอง อย่า ง
ต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเหนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุป ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิด ของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วม กับผู้อื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเรจ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
เอกสารการกาหนดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2559

หน้า 7

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครู มีก ารก าหนดเป้า หมายคุ ณ ภาพผู้ เรี ยนทั้ งด้ านความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครู ใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครู มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ด้ ว ย
วิธีการท ี่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเตมเวลาเตมความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้ บ ริ ห ารใช้ ห ลั กการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มและใช้ ข้อ มู ล ผลการประเมิน หรื อ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเตม
ศักยภาพและเตมเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึก ษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเรจตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เ รี ยนเลื อ กเรี ย นตามความถนั ด
ความสามารถ และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
หน้า 8

เอกสารการกาหนดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2559

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่าง สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึ กษามีก ารจั ดสภาพแวดล้ อมและการบริ การที่ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ยน พัฒ นาเต ม
ศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความ สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูล สารสนเทศและใช้ส ารสนเทศในการบริห ารจัดการเพื่อพัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติด ตามตรวจสอบ และประเมิน คุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของ สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กาหนด
ขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และ จุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป การศึกษา เพื่อพัฒ นาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
1.1 ผู้เรี ยนมีน้ าหนั ก ส่ว นสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย
1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
2.3 ผู้เรียนมีการบาเพญประโยชน์ต่อสังคม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้น ป. 3
ป.6 ม.3 และ ม.6
5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป. 3
ป.6 ม.3 และ ม.6
5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป. 3
ป.6 ม.3 และ ม.6
5.4 ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น ป. 3 ป.6
ม.3 และ ม.6
5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
5.8 ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
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มาตรฐานที่ 6

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6.1 ประสิทธิผลการดาเนินการของสถานศึกษา
6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
7.1 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
7.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
มาตรา 39 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
7.3 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ข้อที่ 5 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543
7.4 ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
8.1 พัฒนาการของการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
9.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
10.1 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
11.1 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
12.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พั ฒ นามาตรฐานสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษา
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6. ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ปรัชญา
การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ มีศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2561 ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามบริบทของสถานศึกษา ที่
ร่มรื่น และเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือของชุมชน
อัตลักษณ์
ไหว้สวย มารยาทงาม
เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมมารยาท
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บทที่ 3
ขั้นตอนการดาเนินการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการกาหนดมาตรฐานของโรงเรียน และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับนโยบาย
กฎกระทรวงระเบียบ แนวทางปฏิบัติและนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงกาหนดขั้นตอนดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนการจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
1. คณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษา กาหนดประเด็น หลักในการจัดทามาตรฐานการศึกษา ให้
สอดคล้ องกับ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน มาตรฐานและตัว บ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษา
สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน
2. คณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษา รวบรวมประเด็นหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
3. จัดทาร่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา
4. ประกาศค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
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บทที่ 4
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย
1.1 มีนาหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย
1.1 มีนาหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตังใจ
และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตังใจ
และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ
โครงการวันสาคัญ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันปีใหม่
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนอก-ใน
- กิจกรรมเปิดบ้านดวงพร
- กิจกรรมกีฬาสี
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
- กิจกรรมวันวิชาการ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
โครงการวันสาคัญ
- กิจกรรมไหว้ครู
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันพ่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
- กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
- กิจกรรมกีฬาสี
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
- กิจกรรมวันวิชาการ
โครงการนิทานเพื่อนรัก
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
- กิจกรรมวันวิชาการ
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการนิทานเพื่อนรัก
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ - กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ - กิจกรรมนิเทศการสอน
5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ์ดวงพร
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ - กิจกรรมปฐมนิเทศ
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง - กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
ระหว่างบุคคล
ระหว่างบุคคล
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
5.3 ครูบริหารจัดการชันเรียนที่สร้างวินัยเชิง 5.3 ครูบริหารจัดการชันเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก
บวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน 5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
ประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน 5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อ 5.10 ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
พ.1.4 ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รบั
มอบหมาย พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ทังต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ รวมทังร่วมปกป้องและรักษาชือ่ เสียง
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทังด้านวิชาการและการ
จัดการ
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีสว่ นร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
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สถานศึกษา
8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
โครงการประกันคุณภาพภายใน
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มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
พ.1.1 สถานศึกษาและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน โดยมีการเข้าร่วม หรือจัดกิจกรรม ที่
เอือประโยชน์ตอ่ สังคม
พ.1.2 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตติ นเป็น
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน ช่วยกันดูแล
รักษาความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดโครงการ
สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นการจัด
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
พ.1.3 ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่กิริยามารยาทงาม
แสดงถึงมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
สวยงาม และถูกต้อง
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ตามนโยบายเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
โครงการยิมง่ายไหว้สวย

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีนาหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสีย่ งต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีนาหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสีย่ งต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
โครงการวันสาคัญ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
- กิจกรรมเปิดบ้านดวงพร
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนอก-ใน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
- กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
โครงการวันสาคัญ
- กิจกรรมไหว้ครู
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันปีใหม่
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมบันทึกความดี
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาทงาม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย โครงการวันสาคัญ
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ - กิจกรรมวันสุนทรภู่
ต่างๆ รอบตัว
ต่างๆ รอบตัว
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ - กิจกรรมรักการอ่าน
ตังคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ตังคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมวิชาการ
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ - กิจกรรมทัศนศึกษา
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนอก-ใน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลงาน
ผลงาน
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เอกสารการกาหนดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2559

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตาม
ความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธกี ารของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
6.1 วางแผนการทางาน และดาเนินการจน
สาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตาม
ความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธกี ารของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
6.1 วางแผนการทางาน และดาเนินการจน
สาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
- กิจกรรมงานปิดภาค
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกสารการกาหนดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2559

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
โครงการวันสาคัญ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่/วันเด็ก
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
- กิจกรรมเปิดบ้านดวงพร
- กิจกรรมกีฬาสี
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนอก-ใน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

หน้า 19

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจยั เป็นฐานคิดทังด้านวิชาการ
และการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจยั เป็นฐานคิดทังด้านวิชาการ
และการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน
- กิจกรรมวิจยั ในชันเรียน
- กิจกรรมนิเทศการสอน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ์ดวงพร
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
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แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน และโรงเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

หน้า 21

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทังผู้ที่
เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึน
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึน
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทังผู้ที่
เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึน
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึน
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
โครงการประกันคุณภาพภายใน
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน
- กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึน

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึน
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คำสั่งโรงเรียนดวงพร
ที่ /2559
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
----------------------------------------------------------ด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนด
แนวทำงในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ กำรก ำกั บ ติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
โดยเฉพำะกำรติดตำมตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 47 กำหนดว่ำ ให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้ว ย ระบบประกันคุณภำพภำยในและระบบประกันคุณภำพภำยนอก ซึ่งร ะบบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ข้อ 14 กำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ต้องมีระบบประกันคุณภำพภำยใน ตำมหลักหลักเกณฑ์และแนวดำเนินกำร โดยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ยึ ดหลั กกำรมีส่ ว นร่ ว มของชุมชนและหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำครัฐและเอกชน ต้องสอดคล้ องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ จัดระบบและโครงสร้ำง กำรวำงแผนและกำรดำเนินงำนตำมแผนรวมทั้งกำรสร้ำง
จิตสำนึกให้เห็นว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จะต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันทุก
คน
เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 ดังนี้
1. นำงพิมพ์พิศำ
อู่ทรัพย์
ผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวรพล
อู่ทรัพย์
ประธำนกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร
3. นำงทวีพร
ทองกัน
กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
4. นำงรัตนำภรณ์
วงศ์มีแก้ว
กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
5. ดร.พัชนี
สุวรรณศรี
กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
6. นำงกชกร
อู่ผลเจริญ
กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
7. นำงอรุณี
รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
8. นำงขวัญฤทัย
สวัสดิ์ทัส
ครู
กรรมกำร
9. นำงสำวจันทร์นภำ จันทนำนนท์ ครู
กรรมกำร
10. นำงสำวภำนุมำศ
เขียวมงคล
ครู
กรรมกำร
11. นำงสำวศิวนำถ
มีแสงนิล
ครู
กรรมกำร
12. นำงสำวนิตยำ
ภูมิผักแว่น
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
13. นำงสำวอรปรียำ
อุปชัย
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2559
(นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดวงพร

ประกำศโรงเรียนดวงพร
เรื่อง มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
------------------------------------------------ตำมประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนใน
กำรพัฒนำคุณภำพคนไทย และกำรศึกษำไทยในอนำคต รวมทั้งอัตลั กษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนดวง
พร จึ ง ปรั บ มำตรฐำนกำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำระดั บ กำรศึ ก ษำปฐมวั ย โดยได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้นำไปใช้พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ อันเป็นกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อรองรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
โรงเรี ย นดวงพร จึ ง ประกำศใช้ ม ำตรฐำนกำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำระดั บ กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2559

(นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดวงพร

ประกำศโรงเรียนดวงพร
เรื่อง มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
------------------------------------------------ตำมประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่ อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ประกำศคณะกรรมกำร กำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์แนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์อ ย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทย
และกำรศึกษำไทยในอนำคต รวมทั้งอัตลั กษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนดวงพร จึงปรับมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ให้นำไปใช้พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ อันเป็นกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
โรงเรี ย นดวงพร จึ ง ประกำศใช้ ม ำตรฐำนกำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำระดั บ กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2559

(นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดวงพร

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
- ประกำศ เรื่อง กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
- ประกำศ เรื่อง กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึ กษำ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

ประกาศโรงเรียนดวงพร
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสมา่ เสมอ
1.2 มีน่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิงเสพติดให้โทษและหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและให้เกียรติผอู้ ืน
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอืออาทรผู้อืนและกตัญญูกตเวที
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตังค่าถามเพือค้นคว้าหาความรู้เพิมเติม
3.3 เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1 สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และดู และสือสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง
4.2 น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.1 วางแผนการท่างาน และด่าเนินการจนส่าเร็จ
6.2 ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ท่างานร่วมกับผู้อืนได้
6.4 มีความรูส้ ึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กียวกับอาชีพทีตนเองสนใจ

ระดับดีมาก
ร้อยละ 90
ร้อยละ 70
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ระดับดีมาก
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 50
ระดับดีมาก
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน ด้วยวิธีการทีหลากหลาย
7.6 ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริมทีเน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทัง
ด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าทีตามทีระเบียบก่าหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล และขับเคลือนการด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส่าเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน
10.2 จัดรายวิชาเพิมเติมทีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิงอ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรืน และมีแหล่งเรียนรูส้ ่าหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดทีให้บริการสือและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือให้ผู้เรียนเรียนรูด้ ้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
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ร้อยละ 90
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ระดับดีเยี่ยม
12.1 ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับดีเยียม
12.2 จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับดีเยียม
การศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ระดับดีเยียม
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับดีเยียม
12.5 น่าผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
ระดับดีเยียม
12.6 จัดท่ารายงานประจ่าปีทเป็
ี นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีเยียม
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทังผู้ทีเกียวข้อง
13.2 มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรทีเกียวข้อง

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยียม
ระดับดีเยียม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
14.2 ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยียม
ระดับดีเยียม

มาตรฐานด้านการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
15.2 ผลการด่าเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยียม
ระดับดีเยียม

ประกาศโรงเรียนดวงพร
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
1.2 มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย
1.3 มีสุขนิสยั ในกำรดูแลสุขภำพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
2.1 ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกทีด่ ีต่อตนเอง
2.2 มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก
2.3 ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้ เหมำะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์
3.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำทีต่ นนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตังใจ และรักกำรเรียนรู้
4.2 มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
4.3 มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
4.5 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์

ระดับดีมาก
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ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถน้ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์
5.2 ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
5.3 ครูบริหำรจัดกำรชันเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำยและสรุปรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรจัดประสบกำรณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลำ
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย
5.10 ครูจัดท้ำสำรนิทัศน์และน้ำมำไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก

ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
6.2 ผู้บริหำรมีวสิ ัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
6.3 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิด
ทังด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
6.4 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
6.5 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
6.6 ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ ปฐมวัยเต็ม
ศักยภำพและเต็มเวลำ
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน้ำสู่กำรปฏิบัตไิ ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
7.4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
8.1 ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ
8.2 จัดท้ำและด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
8.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร
8.4 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
8.5 น้ำผลกำรประเมินคุณภำพทังภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง
8.6 จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีทเี่ ป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรในสถำนศึกษำ
9.2 มีกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
10.1 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัดโครงกำรกิจกรรมพัฒนำเด็กให้
บรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ
10.2 ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
11.1 จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
11.2 ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

