มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่
ปี การศึกษา 3456

สํานักงานเขตพืน> ที@การศึกษาประถมศึกษาน่ าน เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน> พืน> ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นกระบวนการหนึ6งทีม6 คี วามสําคัญยิง6 ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็ นกระบวนการทีส6 ามารถยืนยันถึงคุณภาพทีแ6 ท้จริงทีเ6 กิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็ นส่วนหนึ6งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีก6 าํ หนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้น สังกัด ต้องดําเนิ น การอย่างต่ อเนื6 อง ทังT ระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนันT ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขันT พืนT ฐาน เรื6อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย6 วกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขันT พืTนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพือ6 เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ จึงได้ดาํ เนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สําหรับดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุ ด เน้ น ในระดับ สถานศึก ษา โดยให้มีค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขันT พืนT ฐาน กระทรวงศึกษาธิการทีป6 ระกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และการศึก ษาขันT พืTน ฐาน เมื6อ วัน ที6 Z[ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖^ ทังT นีT โรงเรีย นได้พ ัฒ นา
มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา และประกาศใช้ม าตรฐานการศึก ษาและกํ าหนดค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐานการศึก ษา สําหรับ ใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย น ตังT แต่ ปี
การศึกษา ๒๕๖^ เป็ นต้นไป
โรงเรียนบ้านไร่ ขอขอบคุณ คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน ที6
มีสว่ นร่วมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาและกําหนดค่าเป้ าหมายสําหรับการพัฒนาในครังT นีTและหวังว่า
เอกสารฉบับนีTจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน ผูท้ เ6ี กีย6 วข้องทุกฝ่ าย ในการดําเนินงาน
ใช้มาตรฐานการศึกษาเพือ6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทีส6 ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนต่อไป
โรงเรียนบ้านไร่
มิถุนายน ๒๕๖c

วิ สยั ทัศน์ (Vissi๐n)
โรงเรียนดีมมี าตรฐาน สานคุณธรรม นําสูค่ วามเป็ นเลิศ เทิดความเป็ นไทย ใช้เทคโนโลยีเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ผูกสัมพันธ์กบั ทุกฝ่ าย มุง่ หมายสุขภาพดี ตามวิถหี ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิ จ (Missi๐n)
1. ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียน และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
e
^. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็ นครูมอื อาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
c. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน
q. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สือ6 และเทคโนโลยีเพือ6 ส่งเสริมการเรียนรู้
r. พัฒนาสิง6 แวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย เอือT ต่อการเรียนรู้
s. ส่งเสริมให้นกั เรียนมีจติ สํานึกในความเป็ นไทย มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ สาธารณะและดําเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ าประสงค์
1. ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพและมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
e
^. ครูเป็ นครูมอื อาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
c. ชุมชนและท้องถิน6 มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
q. มีการพัฒนาและใช้สอ6ื เทคโนโลยีเพือ6 การพัฒนาการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. ส่งเสริมและบริหารการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
๔. พัฒนาชุมชนและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
๕. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์สงิ6 แวดล้อมและดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื6อสัตย์สจุ ริต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรียนรู้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุง่ มันในการทํ
6
างาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจติ สาธารณะ

จุดเน้ นการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็ นผูม้ คี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม
เรียนรูจ้ ากการ ได้ปฏิบตั จิ ริง เน้นความพอเพียงนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรือ6 ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพือ6 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยทีม6 ปี ระกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึก ษาในทศวรรษที6สองที6กําหนดเป้ าหมาย และยุท ธศาสตร์ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้มกี ารปฏิรปู ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทังT ภายในและภายนอก จําเป็ นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกัน จึง
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื6องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื6อประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ลงวันที6 ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย กําหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บ ั ติ เ กี6 ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขันT พืT น ฐานประกอบกั บ ประการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื6อ งให้ ใช้ม าตรฐานการศึก ษาปฐมวัย เพื6อ การประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที6 ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านไร่จงึ ขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรื6องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื6อการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษา ลงวัน ที6 ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จากการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี6ยวข้อง ทังT บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื6อนํ าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนบ้านไร่จงึ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื6อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนีT เพื6อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาระดับปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน ตังT แต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 cz มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖c

( นายรัตน์ จันทโคตร )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนบ้านไร่

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพืLอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไร่ เรือ6 ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย เพือ6 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพือ6 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
มีจาํ นวน ๓ มาตรฐาน ดังนีT
มาตรฐานที6 ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที6 ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที6 ๓ การจัดประสบการณ์ทเ6ี น้นเด็กเป็ นสําคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนีT
มาตรฐานทีL ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ทีด6 ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด6 ขี องสังคม
๑.๔ มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ6 สารได้ มีทกั ษะการคิดพืนT ฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้
มาตรฐานทีL ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทังT ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน6
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชันT เรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย6 วชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ6 เพือ6 การเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสือ6 เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ6 การเรียนรูเ้ พือ6 สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพทีเ6 ปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย6 วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานทีL ๓ การจัดประสบการณ์ทีLเน้ นเด็กเป็ นสําคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ทส6ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้กบั เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ6 อือT ต่อการเรียนรู้ ใช้สอ6ื และเทคโนโลยีทเ6ี หมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรืLอง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย
เป้ าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จ
มาตรฐานทีL ๑ คุณภาพของเด็ก
ระดับ
ยอดเยีLยม
๑.๑ ร้อยละ ๙๕ ของเด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ทีด6 ี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ ร้อยละ ๙๒ ของเด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
๑.๓ ร้อยละ ๙๖ ของเด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด6 ขี อง
สังคม
๑.๔ ร้อยละ ๙๑ ของเด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ6 สารได้ มีทกั ษะการคิดพืนT ฐาน
และแสวงหาความรูไ้ ด้
มาตรฐานทีL ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทังT ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน6
ระดับดีเลิ ศ
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชันT เรียน ระดับยอดเยีLยม
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย6 วชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับยอดเยีLยม
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ6 เพือ6 การเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับยอด
เยีLยม
๒.๕ ให้บริการสือ6 เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ6 การเรียนรู้ เพือ6 สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ระดับยอดเยีLยม
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพทีเ6 ปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย6 วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม ระดับดีเลิ ศ
มาตรฐานทีL ๓ การจัดประสบการณ์ทีLเน้ นเด็กเป็ นสําคัญ
๓.๑ ร้อยละ ๙๒ ของครูจดั ประสบการณ์ทส6ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
๓.๒ ร้อยละ ๙๔ ของครูสร้างโอกาสให้กบั เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่าง
มีความสุข
๓.๓ ร้อยละ ๙๓ ของครูจดั บรรยากาศทีเ6 อือT ต่อการเรียนรู้ ใช้สอ6ื และเทคโนโลยีท6ี
เหมาะสม
กับวัย
๓.๔ ร้อยละ ๙๒ ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมิ นในภาพรวมของสถานศึกษา

ระดับ
ยอดเยีLยม

ระดับ
ยอดเยีLยม

ยอดเยีLยม

การกําหนดค่าเป้ าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรืLอง การกําหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพืLอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานทีL ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ทีด6 ี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
๑.๒ มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด6 ขี องสังคม
๑.๔ มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ6 สารได้ มีทกั ษะการคิดพืนT ฐาน และแสวงหา
ความรูไ้ ด้
มาตรฐานทีL ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทังT ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน6
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชันT เรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย6 วชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ6 เพือ6 การเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสือ6 เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ6 การเรียนรู้
เพือ6 สนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพทีเ6 ปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย6 วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานทีL ๓ การจัดประสบการณ์ทีLเน้ นเด็กเป็ นสําคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ทส6ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้กบั เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ6 อือT ต่อการเรียนรู้ ใช้สอ6ื และเทคโนโลยีทเ6ี หมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ลงชือ6

(นายเจริญ พุทธรักษ์ )
ประธานกรรมการสถานศึกษา

ค่าเป้ าหมาย
ระดับยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ระดับยอดเยีย6 ม
ดีเลิศ
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ระดับยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม

ลงชือ6
( นายรัตน์ จันทโคตร )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนบ้านไร่

การกําหนดค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานกําหนดเป็ น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพือ6 ให้สอดคล้อง
กับการประเมินเพือ6 การประกันคุณภาพภายใน ดังนีT
ระดับ ยอดเยีย6 ม
คือ ร้อยละ }๐-๑๐๐
ระดับ ดีเลิศ
คือ ร้อยละ ๗z-7๙
ระดับ ดี
คือ ร้อยละ ๖๐-69
ระดับ ปานกลาง
คือ ร้อยละ ๕๐-๕๙
ระดับ กําลังพัฒนา
คือ ตังT แต่รอ้ ยละ ๔๙ ลงมา

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรือ6 ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขันT พืนT ฐานเพือ6 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยทีม6 ปี ระกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรปู
การศึก ษาในทศวรรษที6ส องที6กํ าหนดเป้ าหมายและยุ ท ธศาสตร์ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้มกี ารปฏิรปู ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทังT ภายในและภายนอก จําเป็ นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขันT พืนT ฐานให้สอดคล้องกัน
จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื6องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขันT พืนT ฐาน เพื6อประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ลงวันที6 ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขันT พืTนฐาน กําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบ ัติเกี6ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับ การศึก ษาขันT พืTน ฐานประกอบกับ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื6องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขันT พืTนฐานเพื6อการประกันคุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที6 ๖สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านไร่จงึ ขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรื6องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขันT พืTนฐานเพื6อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที6 ๒๔
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขันT พืนT ฐาน จาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี6ยวข้อง ทังT บุ คลากรทุ กคนในโรงเรียน ผู้ป กครอง และประชาชนในชุม ชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพือ6 นําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขันT พืนT ฐาน
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนบ้านไร่จงึ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขันT พืนT ฐานเพือ6 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนีT เพื6อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขันT พืนT ฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตังT แต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 cz มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายรัตน์ จันทโคตร )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนบ้านไร่)

มาตรฐานการศึกษาขันa พืนa ฐานเพืLอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไร่ เรือ6 ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขันT พืนT ฐาน
ระดับการศึกษาขันT พืนT ฐานเพือ6 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................
มาตรฐานการศึกษาขันT พืนT ฐาน เพือ6 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี
จํานวน ๓ มาตรฐาน ดังนีT
มาตรฐานทีL ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิทางวิ
e ชาการของผูเ้ รียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ6 สาร และการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย6 นความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร
๕) มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
e
๖) มีความรู้ ทักษะพืนT ฐาน และเจตคติทด6ี ตี ่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะทีพ6 งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
๑) การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมทีด6 ตี ามทีส6 ถานศึกษากําหนด
๒) ความภูมใิ จในท้องถิน6 และความเป็ นไทย
๓) การยอมรับทีจ6 ะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานทีL ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส6 ถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ6 น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่ เป้ าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย6 วชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ6 อือT ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ6 สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานทีL ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีLเน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
๓.๒ ใช้สอ6ื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ เ6ี อือT ต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชันT เรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและนําผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
๓.๕ มีการแลกเปลีย6 นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ6 พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรืLอง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษา
ขันa พืนa ฐาน
เป้ าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จ
มาตรฐานทีL ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
ระดับ
ยอดเยีLยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิe ทางวิ ชาการของผูเ้ รียน
๑) ร้อยละ ๙g ของผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ6 สาร และการคิด
คํานวณ
๒) ร้อยละ ๙g ของผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปราย แลกเปลีย6 นความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ร้อยละ ๙h ของผูเ้ รียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ร้อยละ ๙g ของผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร
๕) ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
e
๖) ร้อยละ ๙g ของผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะพืนT ฐาน และเจตคติทด6ี ตี ่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะทีLพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
๑) ร้อยละ ๙h ของผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมทีด6 เี ป็ นไปตามเป้ าหมายทีส6 ถานศึกษา
กําหนด
๒) ร้อยละ ๙i ของผูเ้ รียนมีความภูมใิ จในท้องถิน6 เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย มีสว่ น
ร่วมในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี และภูมปิ ั ญญาไทย
๓) ร้อยละ ๙g ของผูเ้ รียนมีการยอมรับทีจ6 ะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
๔) ร้อยละ ๙i ของผูเ้ รียนมีสขุ ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานทีL ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ระดับ
๒.๑ มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส6 ถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับยอดเยีLยม
ยอดเยีLยม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยีLยม
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ6 น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุก
กลุม่ เป้ าหมาย ระดับยอดเยีLยม
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย6 วชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยีLยม
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ6 อือT ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
ระดับยอดเยีLยม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ6 สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดับยอดเยีLยม
มาตรฐานทีL ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีLเน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ระดับ
๓.๑ ร้อยละ ๘k ของครูจดั การเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง
ยอดเยีLยม
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
๓.๒ ร้อยละ ๙h ของครูใช้สอ6ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ เ6ี อือT ต่อการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓.๓ ร้อยละ ๙h ของครูมกี ารบริหารจัดการชันT เรียนเชิงบวก
๓.๔ ร้อยละ ๙g ของครูตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผูเ้ รียน
๓.๕ ร้อยละ ๙h ของครูมกี ารแลกเปลีย6 นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ6 พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
การกําหนดค่าเป้ าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรืLอง การกําหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขันa พืนa ฐาน
เพืLอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานทีL ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิทางวิ
e ชาการของผูเ้ รียน
๑.๒ คุณลักษณะทีพ6 งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
มาตรฐานทีL ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
๒.๑ การมีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส6 ถานศึกษากําหนด
ชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ6 น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่ เป้ าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย6 วชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ6 อือT ต่อการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ6 สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานทีL ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีL เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
๓.๒ ใช้สอ6ื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ เ6ี อือT ต่อการ
เรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชันT เรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและนําผลมา
พัฒนาผูเ้ รียน
๓.๕ มีการแลกเปลีย6 นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ6 พัฒนา

เป้ าหมาย
ความสําเร็จ

ค่าเป้ าหมาย
ระดับยอดเยีLยม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ระดับยอดเยีLยม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ระดับยอดเยีLยม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม
ยอดเยีย6 ม

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิ นในภาพรวมของสถานศึกษา

ลงชือ6
(นายเจริญ พุทธรักษ์ )
ประธานกรรมการสถานศึกษา

ลงชือ6

ยอดเยีLยม

( นายรัตน์ จันทโคตร )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนบ้านไร่

การกําหนดค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานกําหนดเป็ น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพือ6 ให้สอดคล้อง
กับการประเมินเพือ6 การประกันคุณภาพภายใน ดังนีT
ระดับ ยอดเยีย6 ม
คือ ร้อยละ }๐-๑๐๐
ระดับ ดีเลิศ
คือ ร้อยละ ๗z-7๙
ระดับ ดี
คือ ร้อยละ ๖๐-69
ระดับ ปานกลาง
คือ ร้อยละ ๕๐-๕๙
ระดับ กําลังพัฒนา
คือ ตังT แต่รอ้ ยละ ๔๙ ลงมา

กลุม่

การกําหนดค่าเป้ าหมาย ผลสัมฤทธิe ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และระดับชาติ
๑. การกําหนดค่าเป้ าหมาย ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนระดับสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘
e
สาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านไร่ ค่าเป้ าหมาย ร้อยละ }z ทุกกลุม่ สาระ
๒. การกําหนดค่าเป้ าหมาย ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนระดับชาติ ดังนีT
e
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้ รียน(Reading Test: RT)
สมรรถนะ
ค่าเป้ าหมาย ร้อยละ
อ่านออกเสียง
๕}
อ่านรูเ้ รือ6 ง
๕}
เฉลีย6 ร้อยละ
๕}.zz

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT) ชันT ประถมศึกษาปี ท6ี ๓
สมรรถนะ
ค่าเป้ าหมาย ร้อยละ
ด้านภาษา
60
ด้านคํานวณ
๕}
ด้านเหตุผล
๕}
เฉลีย6 ร้อยละ
๕}.s[
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั T พืนT ฐาน (O-NET) ชันT ประถมศึกษาปี ท6ี ๖
สาระการเรียนรู้
ค่าเป้ าหมาย ร้อยละ
ภาษาไทย
60
คณิตศาสตร์
๕}
วิทยาศาสตร์
๔}
ภาษาอังกฤษ
๕}
เฉลีย6 ร้อยละ
56.00
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั T พืนT ฐาน (O-NET) ชันT มัธยมศึกษาปี ท6ี ๓
สาระการเรียนรู้
ค่าเป้ าหมาย ร้อยละ
ภาษาไทย
๕r
คณิตศาสตร์
๓}
วิทยาศาสตร์
๔}
ภาษาอังกฤษ
๓r
เฉลีย6 ร้อยละ
44.00

