มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2559
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

คํานํา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป น กระบวนการหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ กษา เป น กระบวนการที่ ส ามารถยื น ยั น ถึ ง คุ ณ ภาพที่ แท จ ริ งที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารจั ด การศึ กษาของ
สถานศึกษา โดยไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวน
ของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจึงไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสําหรับดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนนในระดับสถานศึกษา โดยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ทั้งนี้โรงเรียนไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2559
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาขอขอบคุณ คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกทาน ที่
มีสว นรว มในการจัดทํ ามาตรฐานการศึกษาและกําหนดคาเปาหมายสําหรับ การพัฒนาในครั้งนี้และหวั งว า
เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการดําเนินงานใช
มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่สงผล
ตอคุณภาพผูเรียนตอไป

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
1 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางยั่งยืน
๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย ดํารงตนอยูในสังคมบนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๓. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล
๔. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือในการพัฒนาของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
6. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
7. พัฒนาสิ่งแวดลอม และบริการที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
8. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
10.พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน นโยบาย และแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๑. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพในการสรางความรูไดดวย
ตนเอง
3. นักเรียนไดรับการสงเสริม และพัฒนาตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล
4. ครู และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความเปนครูมืออาชีพ
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระบบการบริหารงบประมาณ แบบมุง เนนผลงาน
6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ
8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง
9. โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่เปนสังคมแหงการเรียนรู
10.นักเรียนมีคุณลักษณะ และคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน และแนวทางปฏิรูป
การศึกษา

๑. ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๓. พัฒนากระบวนการการใหบริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหลงเรียนรูที่หลากหลาย
และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. สงเสริม และพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
๑. รักชาติ ศาสนา กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนน
ของสถานศึกษา โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผูปกครอง และชุ มชน ใหเหมาะสมและสอดคล องกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ย นกฤตศิ ลป วิ ทยาจึ งประกาศการใช มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ระดับ การศึ กษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายฐานันดร ไบรนางกูร)
ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

(นายฐานันดร ไบรนางกูร)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทายประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
๑.๑ มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย
๓.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นํามาประยุกตใช ในการจัดประสบการณ
๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม

และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
๒
๕.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
๒
๕.๕ ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และสรุป
๒
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัด
๒
ประสบการณ
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
๒
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครอง
๒
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย
๒
๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก
๒
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล
๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓
๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
๓
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
๓
สถานศึกษา
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
๓
๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
๒
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
๔
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๔
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๔
๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น
๔
๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน
๔
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

๒๐

๒๐

๕

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
๑
๑

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๑
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
๐.๕
ของสถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
๐.๕
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๒.๕
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ๒.๕
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ของการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และ
๓
จุดเนนของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนน
๒
ของสถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

๓
๒

๕

๕
๕

๕
๕

๕

ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวข อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายฐานันดร ไบรนางกูร)
ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

(นายฐานันดร ไบรนางกูร)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทายประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
น้ําหนัก(คะแนน)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ รวม
ดานคุณภาพผูเรียน
๓๐
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๐.๕
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๐.๕
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
๑
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๕
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑
๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
๑
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
๑
๕
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๑
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
๑
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
๒
รอบตัว
๕
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
๑
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๑
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
๑
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
๒
ความคิดของตนเอง
๕
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๑
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๑
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๑

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๑

๕

๕

๕๐

๑
๑
๒
๑
๑

๑๐

๑
๑
๑
๑
๑

๑๐

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู
ไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
๒
๒
๒
๑
๒

๒
๑

๕

๒
๒
๒
๑

๑๐

๑
๒
๒
๔

๑๐

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
๓
๓

๑
๑
๑
๐.๕
๐.๕

๕

๑

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
๕
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
๕
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่
กําหนดขึน้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และ
๓
จุดเนนของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และ
๒
จุดเนนของสถานศึกษา

๑๐

๑๐

๕

๕

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
-------------------------------------

น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
๕

๓
๒

๕

ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
เพื่ อ ให การพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรีย นกฤตศิ ล ป วิทยามี คุณ ภาพและได
มาตรฐาน จึงกําหนดคาเปาหมาย ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2559 ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

( นายฐานันดร ไบรนางกูร )
ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ปการศึกษา 2559
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
1.1 มีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑ
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงตอภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
2.1 ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครูอาจารย
3.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
4.1 สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

คาเปาหมาย
( รอยละ / ระดับคุณภาพ )
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 83 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 83 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 83 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 83 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ
5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยทางบวก
5.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ
5.7 ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสว นรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

คาเปาหมาย
( รอยละ / ระดับคุณภาพ )
ระดับดีมาก
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85
รอยละ 85
รอยละ 80
รอยละ 85

ไดระดับดีขึ้นไป
ไดระดับดีขึ้นไป
ไดระดับดีขึ้นไป
ไดระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

คาเปาหมาย
( รอยละ / ระดับคุณภาพ )
6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
ระดับดีมาก
7.1 มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติ
ระดับดีมาก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัด
ระดับดีมาก
การศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัด
ระดับดีมาก
การศึกษาปฐมวัย
7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ
ระดับดีมาก
ทองถิ่น
7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน
ระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับดีมาก
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ระดับดีมาก
8.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
ระดับดีมาก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ระดับดีมาก
8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
ระดับดีมาก
สถานศึกษา
8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
ระดับดีมาก
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
8.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีมาก
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลกร
ระดับดีมาก
ในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
ระดับดีมาก
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศนและจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

คาเปาหมาย
( รอยละ / ระดับคุณภาพ )
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ปการศึกษา 2559
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และ
สื่อตางๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน

คาเปาหมาย
( รอยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 83 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 83 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 83 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 87 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีดีเยี่ยม
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน / ตัวบงชี้

คาเปาหมาย
( รอยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผน
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา

ระดับดีมาก
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดี
รอยละ 75 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 75 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 75 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 70 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน / ตัวบงชี้

คาเปาหมาย
( รอยละ/ระดับคุณภาพ)

7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ
8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู
ไดดวยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

คาเปาหมาย
(รอยละ/
ระดับคุณภาพ)
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา
14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา

คาเปาหมาย
(รอยละ/
ระดับคุณภาพ)
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

คาเปาหมาย
(รอยละ/
ระดับคุณภาพ)
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

หมายเหตุ
การใหคะแนนตัวบงชี้และสรุปผลรายมาตรฐานใหยึดตามหนังสือ
๑. แนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (เลมสีชมพู)
๒.๑. แนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (เลมสีฟา)

คําสั่งโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
ที่ ก.ต.ศ.
/ 2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา จะดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหนาที่ในการรวมประชุม ปรึกษาหารือ
และดํ า เนิ น การจั ด ทํ า มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ให มีค วามเหมาะสม สอดคล อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายฐานันดร ไบรนางกูร
นางสาวพรศรี จางวาง
นางสาวพิศมัย ทิมโพธิ์กลาง
นางสาวดาวัลย จางวาง
นางสาวกัญญา บัวบาน
นายวีระศักดิ์ โคตรทา
นายเชวงศักดิ์ เขียนสันเทียะ

ตําแหนง ผูอํานวยการ
ตําแหนง รองผูอํานวยการ
ตําแหนง รองผูอํานวยการ
ตําแหนง ผูชวยฯ ฝายงบประมาณ
ตําแหนง ผูชวยฯ ฝายบุคคล
ตําแหนง ผูชวยฯ ฝายวิชาการ
ตําแหนง ผูชวยฯ ฝายทั่วไป

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ขอให ค ณะกรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ทุ ก คน ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ให บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
( นายฐานันดร ไบรนางกูร )
ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

