ประกาศโรงเรี ยนวัดโสมนัส
เรื่ อง การใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
---------------------------------------โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรับปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมาย
และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรี ยนวัดโสมนัส จึงปรับ ปรุ งมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยความส่ วนมือของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
โรงเรี ยนวัดโสมนัส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงประกาศใช้ม าตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อ การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายและนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพการประเมินคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอก
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ วรรณบุตร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดโสมนัส
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้ านร่ างกาย
๑.๑ เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ เด็กมีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ เด็กมีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ เด็กหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงภัยต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ เด็กร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ เด็กมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสั งคม
๓.๑ เด็กมีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
๓.๒ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
๓.๓ เด็กเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓.๔ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้ านสติปัญญา
๔.๑ เด็กสนใจสิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรี ยนรู ้
๔.๒ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
๔.๓ เด็กมีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ เด็กมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
๔.๕ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๒๐
๑
๑.๕
๑.๕
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๖๕

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
๒
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒
และสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินัยเชิงบวก
๒
๕.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๒
๕.๕ ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
๒
สรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
๕.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
๒
จัดประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
๒
๕.๘ ครู มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
๒
๕.๙ ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๒
๕.๑๐ ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
๒
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๖.๑ ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓
๖.๒ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓
๖.๓ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ
๓
การวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
๓
คุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๓
๖.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
๓
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
๓

๒๐

๒๐
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมี
๔
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
๔
ปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
๔
ปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและท้องถิ่น
๔
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
๔
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
๑
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
๑
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ๐.๕
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ ๐.๕
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคม แห่ งการเรียนรู้
๙.๑ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๒.๕
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
๒.๕
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๒๐

๕

๕
๕
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น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๕
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ จุดเน้ นของ
การศึกษาปฐมวัย
๕
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้ าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
๓
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
๒
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
๕
มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
๕
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
๓
ปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
๒
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
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ประกาศโรงเรี ยนวัดโสมนัส
เรื่ อง ค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
---------------------------------------โดยที่มี ก ารประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์และวิธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรั บปรุ ง ใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อ ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
รวมทั้ง อัต ลัก ษณ์ แ ละจุ ด เน้น ของสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นวัด โสมนั ส จึ ง ปรั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กาหนดค่าเป้ าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
และเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนวัดโสมนัส จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพือ่ รองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก และเพือ่ ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรี ยน
วัดโสมนัส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงกาหนดค่าเป้ าหมายค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ วรรณบุตร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดโสมนัส
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ค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้ านร่ างกาย
๑.๑ เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ เด็กมีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ เด็กมีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ เด็กหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงภัยต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ เด็กร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ เด็กมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสั งคม
๓.๑ เด็กมีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
๓.๒ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
๓.๓ เด็กเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓.๔ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้ านสติปัญญา
๔.๑ เด็กสนใจสิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรี ยนรู ้
๔.๒ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้
๔.๓ เด็กมีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ เด็กมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
๔.๕ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
สอดคล้อง กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
๕.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครู มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
๕.๙ ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
๖.๑ ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
หรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีมาก
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป

ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๖.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบตั ิได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน
และท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ น
สั งคม
แห่ งการเรียนรู้
๙.๑ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้ นของการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้ าหมาย ปรัชญา
วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับ
คุณภาพสู งขึน้
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
เด็กร้อยละ ๙๔
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
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ประกาศโรงเรี ยนวัดโสมนัส
เรื่ อง การใช้มาตรฐานการเรี ยนร่ วม
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
---------------------------------------โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรับปรุ งใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนด
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุ ณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้ง
อัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา เจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเด็ก
พิการเรี ยนร่ วม โรงเรี ยนวัดโสมนัสจึงปรับปรุ งมาตรฐานการเรี ยนร่ วม โดยความร่ วมมื อของผูท้ ี่เกี่ยวข้อ ง
ทั้งบุคลากรในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนวัดโสมนัส โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๖๐เมื่ อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงประกาศใช้มาตรฐานการเรี ยนร่ วม เพื่อ การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายและนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ วรรณบุตร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดโสมนัส

12
มาตรฐานการเรียนร่ วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๓๐

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๑.๑ ผูเ้ รี ยนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา ๓๐
เฉพาะบุคคล (IEP)
มาตรฐานด้ านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๒ ครู ปฏิบัติงานเรียนร่ วมอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒.๑ ครู มีความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนร่ วมและปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยน
๕
อย่างเหมาะสม
๒.๒ ครู เข้ารับการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาให้มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนร่ วม
๕
๒.๓ ครู มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
๕
๒.๔ ครู จดั ทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา
๕
เฉพาะบุคคล (IEP)
๒.๕ ครู จดั หา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่อ บริ การ และความ
๕
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามความต้องการจาเป็ น
พิเศษทางการศึกษา
๒.๖ ครู จดั การเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม
๕
๒.๗ ครู มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนเฉพาะบุคคล
๕
๒.๘ ครู ใช้กระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนเฉพาะบุคคล
๕
มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการเรียนร่ วม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่ วมอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๓.๑ ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีและมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริ หารจัดการ
๔
เรี ยนร่ วม
๓.๒ ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework)
๔
๓.๓ ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM)
๔
๓.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
๔
แผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนร่ วม

๓๐
๔๐

๔๐

๒๐

๒๐
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๒
๒

๓.๕ สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)
๓.๖ มีการส่งเสริ ม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่ วมด้าน
การจัดการเรี ยนร่ วม
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
๔.๑ พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนและ
๕
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๔.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนร่ วมระหว่างบุคลากรภายใน
๕
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑๐

๑๐
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ประกาศโรงเรี ยนวัดโสมนัส
เรื่ อง ค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการเรี ยนร่ วม
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
---------------------------------------โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรับปรุ งใหม่ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนด
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัต
ลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา เจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
เรี ยนร่ วม โรงเรี ยนวัดโสมนัส จึงประกาศใช้มาตรฐานการเรี ยนร่ วม เพื่อ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึก ษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน และการมี ส่ว นร่ ว มของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
โรงเรี ยนวัดโสมนัส จึงประกาศใช้มาตรฐานการเรี ยนร่ วม เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพือ่ รองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก และเพือ่ ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรี ยน
วัดโสมนัส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงกาหนดค่าเป้ าหมายค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการเรี ยนร่ วม
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ วรรณบุตร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดโสมนัส
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ค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนร่ วม
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๑.๑ ผูเ้ รี ยนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
มาตรฐานด้ านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๒ ครู ปฏิบัติงานเรียนร่ วมอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒.๑ ครู มีความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนร่ วมและปฏิบตั ิต่อ
ผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม
๒.๒ ครู เข้ารับการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาให้มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนร่ วม
๒.๓ ครู มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
๒.๔ ครู จดั ทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
๒.๕ ครู จดั หา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามความต้องการ
จาเป็ นพิเศษทางการศึกษา
๒.๖ ครู จดั การเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม
๒.๗ ครู มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนเฉพาะ
บุคคล
๒.๘ ครู ใช้กระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนเฉพาะบุคคล
มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการเรียนร่ วม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่ วมอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
๓.๑ ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีและมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริ หาร
จัดการเรี ยนร่ วม
๓.๒ ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมตามโครงสร้างซีท
(SEAT Framework)
๓.๓ ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM)

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีมาก
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป

ระดับดีมาก
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป

ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๓.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนร่ วม
๓.๕ สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)
๓.๖ มีการส่งเสริ ม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่ วม
ด้านการจัดการเรี ยนร่ วม
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ น
สั งคม
แห่ งการเรียนรู้
๔.๑ พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๔.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนร่ วมระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
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ประกาศโรงเรี ยนวัดโสมนัส
เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
---------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกัน คุ ณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอกของทุ ก ระดับ ก่ อ นจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในรอบต่ อ ไป
กระทรวงศึกษาธิ การจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพือ่ เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่ วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนวัดโสมนัส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อ นาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพการประเมิ นคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ วรรณบุตร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดโสมนัส
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้
๑.๑ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น
๑.๒ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น
๑.๓ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
๑.๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
๑.๕ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย
๑.๖ ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าในด้านความรู ้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร จากพื้นฐานเดิม
ในแต่ละปี
๑.๗ ผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติพฒั นาสูงขึ้นหรื อคุณภาพเป็ นไปตามเป้ าหมาย
๑.๘ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรื อมีวฒ
ุ ิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
๑.๙ ผูเ้ รี ยนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
กาหนด โดยไม่ขดั กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๑.๑๐ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑.๑๑ ผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวติ ประจาวัน
๑.๑๒ ผูเ้ รี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑.๑๓ ผูเ้ รี ยนมีวธิ ีการรักษาสุขภาพ อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยูเ่ สมอ
๑.๑๔ ผูเ้ รี ยนรู ้และมีวธิ ีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๑.๑๕ ผูเ้ รี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยูร่ ่ วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้
๒.๑ สถานศึกษากาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
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๒.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
๒.๓ สถานศึกษาพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ความสามารถ และทักษะตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
๒.๔ สถานศึกษามีขอ้ มูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้
๒.๖ สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายและเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
ส่วนร่ วมในการร่ วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เป็ นระบบและต่อเนื่อง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่ งชี้
๓.๑ ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดเป็ นรายบุคคล
๓.๒ ครู จดั ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีการและแหล่งเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย สรุ ปองค์ความรู ้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
๓.๓ ครู จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็ น
ทาเป็ น รักการอ่าน และแสวงหาความรู ้จากสื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง
๓.๔ ครู จดั ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้และทักษะด้านต่างๆ
๓.๕ ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรี ยน และ
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยน
๓.๖ ครู ใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
๓.๗ ครู จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๘ ครู เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นหรื อร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
๓.๙ ครู ประเมินผูเ้ รี ยนจากสภาพจริ ง
๓.๑๐ ครู มีข้นั ตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็ นระบบ
๓.๑๑ ครู ใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมายและการจัดการเรี ยน
การสอน
๓.๑๒ นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
๓.๑๓ ครู ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนนาไปพัฒนาตนเอง
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ตัวบ่ งชี้
๔.๑ สถานศึกษาวางระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน และมีข้นั ตอนอย่าง
ชัดเจน
๔.๒ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
๔.๓ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษา
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ประกาศโรงเรี ยนวัดโสมนัส
เรื่ อง ค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
---------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกัน คุ ณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอกของทุ ก ระดับ ก่ อ นจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในรอบต่ อ ไป
กระทรวงศึกษาธิ การจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพือ่ เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่ วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนวัดโสมนัส จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพือ่ รองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก และเพือ่ ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรี ยน
วัดโสมนัส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงกาหนดค่าเป้ าหมายค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ วรรณบุตร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดโสมนัส
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ค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น
๑.๒ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น
๑.๓ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
๑.๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
๑.๕ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
๑.๖ ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู ้ความ
เข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตร อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง
๑.๗ ผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติพฒั นาสูงขึ้นหรื อคุณภาพเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย
๑.๘ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น หรื อมีวฒ
ุ ิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
๑.๙ ผูเ้ รี ยนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและ
จิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขดั กฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๑.๑๐ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็ นรู ปธรรม
๑.๑๑ ผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็ นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวติ ประจาวัน
๑.๑๒ ผูเ้ รี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๑.๑๓ ผูเ้ รี ยนมีวธิ ีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๑.๑๔ ผูเ้ รี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยูเ่ สมอ

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป

ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป

ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป

ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป

23
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๑.๑๕ ผูเ้ รี ยนรู ้และมีวธิ ีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๑.๑๖ ผูเ้ รี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยูร่ ่ วมกันด้วยดี
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทาง
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี
สอดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
๒.๓ มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
๒.๔ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้
และดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
๒.๕ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีด่ ีและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ใฝ่ เรี ยนรู ้
๒.๖ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายและเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่ วม
ในการร่ วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริ หารและ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็ นระบบและต่อเนื่อง เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๓.๑ ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหา
สาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดเป็ นรายบุคคล
๓.๒ ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบตั ิจริ ง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สรุ ปองค์ความรู ้และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๙๔ ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยีย่ ม

ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม

ระดับดีเยีย่ ม

ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๓.๓

๓.๖

ครู จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และแสวงหาความรู ้จาก
สื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง
ครู จดั ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้และ
ทักษะด้านต่างๆ
ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรี ยน และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยน
ครู ใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้

๓.๗

ครู จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๘

ครู เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นหรื อ
ร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ครู ประเมินผูเ้ รี ยนจากสภาพจริ ง

๓.๔
๓.๕

๓.๙

๓.๑๐ ครู มีข้นั ตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็ นระบบ
๓.๑๑ ครู ใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมาย
และการจัดการเรี ยนการสอน
๓.๑๒ ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการวัด
และประเมินผล
๓.๑๓ ครู ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนนาไปพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๔.๑ สถานศึกษาวางระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน
และมีข้นั ตอนอย่างชัดเจน
๔.๒ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๔.๓ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการ
ของสถานศึกษา

ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดีข้ นึ ไป
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดีเยีย่ ม
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