มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยั นถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณ ภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้ สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จึงได้ดาเนินการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สาหรับดาเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน เมื่ อ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้ งนี้ โ รงเรี ย นได้ พั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ขอขอบคุณ คณะทางานกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดทามาตรฐานการศึกษาและกาหนดค่าเป้าหมายสาหรับการพัฒนาในครั้งนี้ และหวังว่าเอกสาร
ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ต่อผู้บ ริห ารสถานศึกษา ครูผู้ส อน ผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดาเนินงานใช้มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป

(นายจิระพงศ์ ศุภศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ให้โอกาสทางการศึกษากับผู้เรียนอย่างเสมอภาค มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีให้โอกาสทางการศึกษากับผู้เรียน มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่ง
สู่มาตรฐานสากล เป็นคนรักการทางาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริม
สุขภาพ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเข้าสู่คุณภาพระดับสากล
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ
๕. ส่งเสริมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้รู้จักดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ
๓. ลดอัตราการออกกลางคันของประชากรในวัยเรียน
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตร
๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ระดับสากล
๗ .ร้อยละ ๑๐๐ ของครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับขวัญและกาลังใจ
๙. ผู้เรียนทุกคนใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้รู้จักดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

๑
๒
๓
๔

พัฒนาคุณธรรม นาวิชาการ สู่มาตรฐาน
พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
พัฒนางานบริหารทั่วไปให้ชุมชนมีส่วนร่วม
พัฒนาระบบงบประมาณสู่ผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

จุดเน้นการจัดการศึกษา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และโรงเรียนวิถีพุทธ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
………………………………………………
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ รวมทั้ งนโยบายการปฏิ รูป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องที่ ก าหนดเป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อ
เป็ น หลั ก ในการเที ย บเคี ย งส าหรั บ สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทั้ ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒ นา ส่ งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษา
ทั้งนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่ มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ .จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษา และการมีส่ ว นร่ว มของผู้ เกี่ย วข้อ ง ทั้ งบุ ค ลากรทุ กคนในโรงเรีย น
ผู้ป กครอง และชุมชน ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกันเพื่ อนาไปสู่ การพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ย นวัดโยธิน ประดิษฐ์ จึ งประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายจิระพงศ์ ศุภศรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

( นางจุฑาพา เม่นมิ่ง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๒๐
๑
๑.๕
๑.๕
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๕

๕

๕

๕

๖๕
๒
๒

๒๐

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ/กิจกรรม ชาวโยธิน ยิ้มใส ไหว้สวย และโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามโครงการชาวโยธิน ยิ้มใส ไหว้สวย และโครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๙ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกั นคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ ป กครอง และประชาชนในชุ ม ชน ให้ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายจิระพงศ์ ศุภศรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยินประดิษฐ์
( นางจุฑาพา เม่นมิ่ง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒.๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม

๔

๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

น้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๔
๔

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีป ระกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรียนวัดโยธิน ประดิ ษ ฐ์ มี คุณ ภาพและได้
มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้า หมาย ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายจิระพงศ์ ศุภศรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

ผลการประเมินคุณภาพภายในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และกาหนดค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๐
ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ
๒.๑ ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครู อาจารย์
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน
นับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิด
จากประสบการเรียนรู้
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

๒๕๕๗
ร้อยละ

๒๕๕๘
ร้อยละ

๒๕๕๙
ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย
๒๕๖๐

95.89
95.89
95.89

99.31
96.79
96.79

97.06
94.12
95.59

97.42
95.58
96.74

97.42
95.58
96.74

95.89

97.28

97.06

96.74

96.74

95.89
95.89
95.89

94.80 100.00
94.38 95.59
100.00 95.59

76.89
96.89
96.04

76.89
96.89
96.04

95.89

96.64

95.59

96.04

96.04

95.89
95.89
95.89

97.01
94.03
97.01

97.06
98.53
97.06

96.65
96.15
96.63

96.65
96.15
96.63

95.83

98.51

95.59

96.64

96.64

95.52

97.01

97.06

96.53

96.53

95.77
95.89

94.03
97.01

95.59
92.65

95.04
95.18

95.04
95.18

95.89

95.52

95.67

95.67

95.89

97.01

95.67

95.67

95.59
94.12

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
๕.๓ ผู้บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่กับเด็ก และผู้ปกครอง
ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็ก

๒๕๕๗
ร้อยละ

๒๕๕๘
ร้อยละ

๒๕๕๙
ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย
๒๕๖๐

100

100

100.00 100.00

100.00

100

100

100.00 100.00

100.00

100

100

100.00 100.00

100.00

66.67

66.67

100.00

77.78

66.67

100

100

100.00 100.00

100.00

100

100

100.00 100.00

100.00

100

100

100.00 100.00

100.00

100

100

100.00 100.00

100.00

66.67
100

66.67
100

66.67 66.67
100.00 100.00

66.67
100.00

๕.๙

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔
๗.๕

๒๕๕๗
ร้อยละ

๒๕๕๘
ร้อยละ

๒๕๕๙
ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย
๒๕๖๐

5

5

5.00

5.00

5.00

4.25

4.31

5.00

4.52

4.52

5

5

5.00

5.00

5.00

4.25

4.29

5.00

4.51

4.51

5

5

5.00

5.00

5.00

5

5

5.00

5.00

5.00

4.32

4.36

5.00

4.56

4.56

5

5

5.00

5.00

5.00

4

4.05

5.00

4.35

4.35

4

4.16

5.00

4.39

4.39

5
4

5
4.08

5.00
5.00

5.00
4.36

5.00
4.36

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

๒๕๕๗
ร้อยละ

๒๕๕๘
ร้อยละ

๒๕๕๙
ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย
๒๕๖๐

5

5

5.00

5.00

5.00

4

4.09

5.00

4.36

4.36

4

4.1

5.00

4.37

4.37

4

4.21

5.00

4.40

4.40

5

4.85

5.00

4.95

4.95

4

4.8

5.00

4.60

4.60

5
5

5
5

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษาให้บรรจุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ของการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ สืบสานวิถีพุทธ
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามโครงการสืบสานวิถีพุทธ
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ สืบสานวิถีพุทธ
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามโครงการสืบสานวิถีพุทธ

๒๕๕๗
ร้อยละ

๒๕๕๘
ร้อยละ

๒๕๕๙
ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย
๒๕๖๐

5

5

5.00

5.00

5.00

4

4.07

5.00

4.36

4.36

5

5

5.00

5.00

5.00

4

4.14

5.00

4.38

4.38

ผลการประเมินคุณภาพภายในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕ และกาหนดค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๐
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

๒๕๕๗
ร้อยละ

๒๕๕๘
ร้อยละ

-

-

-

-

๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

เป้าหมาย
๒๕๖๐

ด้านคุณภาพผู้เรียน (น้าหนัก ๓๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ
ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย
สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
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4.00
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4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00

4.00

4.00

4.00

-

-

4.00

4.00

4.00

-

-

4.00

4.00

4.00

4.00
4.00

4.00
4.00

4.00
4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00
4.00

4.00
4.00

4.00
4.00

4.00

4.00

4.00

4.00
4.00

4.00
4.00

4.00
4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
การวางแผนและดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
การวางแผนและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒.๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล

๒๕๕๗
ร้อยละ
-

๒๕๕๘
ร้อยละ
-

๒๕๕๙
ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย
๒๕๖๐
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กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๑ มีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

ระดับ
ร้อยละ 97.28 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 99.31 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 96.79 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 96.79 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 96.22 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 96.64 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 97.36 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 94.80 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 94.38 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 97.76 ระดับดีเยี่ยม

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ร้อยละ 96.79 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 94.95 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 99.31 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 96.88 ระดับดีเยี่ยม

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ร้อยละ 98.68 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 95.33 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 96.79 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 96.71 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 98.68 ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยทางบวก
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงาน
ผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ร้อยละ 91.67 ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม

ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 66.67 ระดับดี
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 66.67 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ระดับ 4.86 ระดับดีเยีย่ ม

ประสิทธิผล

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจยั เป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.47 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.44 ระดับดีมาก
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฏกระทรวง
๘.๑กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับ 4.36 ระดับดีมาก

ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.08 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.24 ระดับดีมาก
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.12 ระดับดีมาก
ระดับ 4.56 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.14 ระดับดีมาก
ระดับ 4.15 ระดับดีมาก
ระดับ 4.32ระดับดีมาก

ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร ในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.55 ระดับดีเยี่ยม

ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.11 ระดับดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับ 4.61ระดับดีเยี่ยม

ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.21 ระดับดีมาก

กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ร้อยละ 95.80 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 93.45 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 93.20 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 95.68 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 95.86 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 93.87 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 97.78 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 95.42 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 91.18 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 96.25 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 94.26 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 89.62 ระดับดีมาก
ร้อยละ 87.42 ระดับดีมาก
ร้อยละ 93.87 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 90.82 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 86.39 ระดับดีมาก
ร้อยละ 91.22 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 86.06 ระดับดีมาก
ร้อยละ 85.27 ระดับดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน
การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา

ร้อยละ 93.56 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ระดับ 4.22 ระดับดีมาก
ระดับ 3.99 ระดับดีมาก
ระดับ 4.93 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.96 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 3.00 ระดับดี
ร้อยละ 94.06 ระดับดีเยี่ยม

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม

ร้อยละ 85.04 ระดับดีมาก
ร้อยละ 98.64 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 92.57 ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม

ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ร้อยละ 100.00 ระดับดีเยีย่ ม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.73 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.68 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.58 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.61 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.74 ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับ 4.71ระดับดีเยี่ยม

๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา

ระดับ 4.64 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.49 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.60 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.94 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.00 ระดับดีมาก
ระดับ 4.48 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.73 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.59 ระดับดีเยี่ยม

ระดับ 4.87 ระดับดีเยี่ยม

ระดับ 4.64 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.84 ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับ 4.43 ระดับดีมาก

ระดับ 4.58 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.80 ระดับดีเยี่ยม
ระดับ 4.36 ระดับดีมาก

หมายเหตุ
การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐานให้ยึดตามหนังสือ
๑. แนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (เล่มสีชมพู)
๒. แนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (เล่มสีฟ้า)

คาสั่งโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
ที่ ......../ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น ส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายใน
นั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณ ภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุให้ สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จะดาเนินการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีห น้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และ
ดาเนินการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
ดังนี้
๑. นายจิระพงศ์
ศุภศรี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางวิจิตรา
กิตติราช
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
๓. นางชนาภา
ลั่นซ้าย
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสอาด
พันธุ์พานิช
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางอรวรรณ
ใจศิริ
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นางสมศรี
คล้ายภู่
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
กรรมการ
๗. นางอุไร
เกิดอิ่ม
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นายนพดล
ศิริจรรยา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙. นางสาวดวงใจ
ผดุงสมัย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๐. นางนันทนา
บัวสุข
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
เลขานุการ
๑๑. นางนภาพร
ป้อมเอี่ยม
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายจิระพงศ์ ศุภศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

