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ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
---------------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถานศกึษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การประเมินคุณภาพภายใน 
 

 ประกาศ    ณ   วันที่   16   พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 

      ( นายไพศาล  นาขวัญ ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
น้้าหนัก ( คะแนน ) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                            20                                       

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
1.1  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 

5 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.5 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 1 

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1 

5 
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 1 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 2 

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 2 

5 
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 1 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 1 
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 1 

5 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 1 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 1 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1 
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ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
น้้าหนัก ( คะแนน ) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

2.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                                          65                                          

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

2  
 
 
 
 
 
 

20 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 2 
5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ 
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

2 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 2 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 2 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 

20 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

3 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

3 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

3 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2 
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ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
น้้าหนัก ( คะแนน )  

ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา  
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4  
 
 

20 
 
 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

4 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

4 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น  

4 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน 4 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1  
 
 
 
5 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

8.3 จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 1 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
3.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                                            5                               

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 2.5 

5 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

2.5 
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ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
น้้าหนัก ( คะแนน )  

ตัวบ่งชี้ รวม 

4.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                                                5                                    

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

10.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
เรียนรู้สู่สากล ตามโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

3 

5 10.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้สู่สากล ตามโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

2 

5.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                                                                          5                                         

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
11.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

3 

5 
11.2  ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย บรรลุตามเป้าหมาย 

2 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

 
 
 
5 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 0.5 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

1 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 1 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

1 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 

5 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 1 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

2 

5 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

1 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 1 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  

4.1 สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

2  
 
5 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร    

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1 

5 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 1 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 

มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

  

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 

5 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 1 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 1 

2.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  50 
มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

  

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  
 
 

 
10 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

2 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

1 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 
7.5 ครูการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

1  

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

1 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 1 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 1 

มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

  

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 1 

10 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

2 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 

2 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

2 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา 

2 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 2 

5 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 
มาตรฐานที่  10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2 

10 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

2 

10.3.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ส่ งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

1 

10.4.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 

10.5.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

2 

10.6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

2 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

4  

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

3 10 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

  

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1  
 
5 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้้าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

0.5  

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
3.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  10 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5  
 

10 
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 

4.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    5 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ้น  

  

14.1 จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3 

5 
14.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรลุตามเป้าหมาย  

2 

5.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     5 

มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

  

15.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน อ่านคล่อง
เขียนคล่อง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

3 

5 
15.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรัก
การอ่าน อ่านคล่อง เขียนคล่อง บรรลุตามเป้าหมาย 

2 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------ 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนด
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 ประกาศ    ณ   วันที่   16   พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
      ( นายไพศาล  นาขวัญ ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
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การก้าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 
1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีมาก 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีมาก 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีมาก 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีมาก 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 
2.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที ่6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีมาก 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก  

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 



14 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา ระดับดีมาก 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น  

ระดับดีมาก 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.3 จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีมาก 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก 
3.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                                         
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีมาก 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับดีมาก 
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
/ตัวบ่งช้ี 

4.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                                                                                   

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

10.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เรียนรู้สู่สากล ตามโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

10.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้สู่สากล ตามโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
บรรลุตามเป้าหมาย 

ระดับดีมาก 

5.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                                                                                                                   
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีมาก 

11.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ระดับดีมาก 

11.2  ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย บรรลุตามเป้าหมาย 

ระดับดีมาก 
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การก้าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 
1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ระดับดีมาก 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีมาก 

4.1 สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  ระดับดีมาก 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดีมาก 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดีมาก 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดีมาก 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

ระดับดีมาก 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 
7.5 ครมีูการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที ่8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

ระดับดีมาก 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ระดับดีมาก 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับดีมาก 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจดัหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีมาก 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีมาก 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 

ระดับดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีมาก 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีมาก 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 
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12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก 
3.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีมาก 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

4.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ้น  

ระดับดีมาก 

14.1 จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ระดับดีมาก 

14.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี 
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรลุตามเป้าหมาย  

ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

5.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ระดับดีมาก 

15.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน      
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

ระดับดีมาก 

15.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัย
รักการอ่าน อ่านคล่อง เขียนคล่อง บรรลุตามเป้าหมาย 

ระดับดีมาก 
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