มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
กลุ่มการศึกษาเอกชน ตำบล แม่เหียะ
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึ กษาของสถานศึกษา โดยมี
ประกาศการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ต้นสังกัดต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์แ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สำหรับดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้ นในระดับสถานศึกษา โดยให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา สำหรับใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
โรงเรี ย นยุ ว ฑู ต ศึ ก ษาพั ฒ นาราชพฤกษ์ ข อขอบคุ ณ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับการพัฒนาใน
ครั้งนี้และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ
ดำเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒ นา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
16 พฤษภาคม 2564

วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2564-2566 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒ นาราชพฤกษ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มุ่งบริห ารแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลครู บุคลากรคุณภาพ เพื่อพัฒ นาและประกันคุณภาพ พัฒ นาให้ ผู้เรียนมี
ความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็ น คนดีของสั งคม มีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และ
สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุข
ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน คือ Building Skills for life
พันธกิจ
1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี
6.จัดการศึกษาที่ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข
เป้าหมาย (Goal)
1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่างครบครัน
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียน การสอนในรูปแบบสองภาษา
4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ
5. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ผู้บริหารมีภาวะและความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
7. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร
8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎของกระทรวง
9. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีครูเพียงพอและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ

10. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
12. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
13. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพใน
ชีวิตประจำวัน
14. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ
15. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง
16. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
17. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
18. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
19. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
20. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
5. ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการใช้ชีวิต และใช้เทคโนโลยี
6. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ
4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
5. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยี
6. ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข

คำขวัญ
คำขวัญของโรงเรียน คือ ภาษาล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
อัตลักษณ์
ดีเลิศด้านภาษา พัฒนาทักษะชีวิต
เอกลักษณ์
ดีเลิศด้านภาษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์ (Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
เอื้อต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม คล่องตัวมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือในการกำหนด
ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพ ให้ทุกฝ่ายรับรู้
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาความรู้
ในงานที่รับผิดชอบ เน้นการทำงานต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามสามารถปฏิ บั ติ ง าน สามารถจั ด
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้ทันเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 5.1 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในทักษะการใช้ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุ มบุคลากรและ
นักเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 6.3 เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
กลยุทธ์ที่ 6.4 มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
โรงเรีย นยุ ว ฑู ตศึกษาพั ฒ นาราชพฤกษ์จึง ได้กำหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษา ระดั บ
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒ นาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
พั ฒ นาราชพฤกษ์ จึ งประกาศการใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้า หมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

( นางสายทอง พรหมบุญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน/สาระสำคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.1.1 เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
1.1.2 เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีตาม
ช่วงวัยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
1.1.3 เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติได้ตามวัยอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.2.1 เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2.2 เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี
1.2.3 มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.4 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.3.1 เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด
1.3.2 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลตามที่สถานศึกษา
กำหนด
1.3.3 เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาการใช้ความรุนแรง
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
1.4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
1.4.2 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้
1.4.3 เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจิตนาการ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสดงหาความรู้ได้ตามที่สถานศึกษากำหนด

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบ
การจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.3.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสังเกต
และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย มีสื่อการ
เรียนรู้ หนังสือนิทาน ของเล่นและสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.5.1 สถานศึกษาอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.6.1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตราการศึกษาปฐมวัยและ
อัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด
2.6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการ
ตามแผน
2.6.3 มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.1.1 ครูมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา
3.1.2 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา โดนไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านในด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.2.1 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรมอย่างมีอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ

3.3

3.4

ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.3.1 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก และมีพื้นที่สำหรับการจัด
กิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3.2 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ความสนใจ และมีสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหา
คำตอบได้เหมาะสมกับวัย
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
3.4.1 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรีย นยุ ว ฑู ต ศึ ก ษาพั ฒ นาราชพฤกษ์ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในปี
การศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

( นางสายทอง พรหมบุญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ยอดเยี่ยม

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคุลมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ร้อยละ 95 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
0.00 - 49.99

ปานกลาง
50.00 - 59.99

ดี
60.00 - 74.99

ดีเลิศ
75.00 - 89.00

ยอดเยี่ยม
90.00 - 100.00

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
โรงเรีย นยุ ว ฑู ตศึกษาพั ฒ นาราชพฤกษ์จึง ได้กำหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุ ค ลากรทุ กคนในโรงเรีย น ผู้ ป กครอง และชุ มชน ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกัน เพื่ อ นำไปสู่ การพั ฒ นา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒ นาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
พัฒ นาราชพฤกษ์ จึงประกาศการใช้ม าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

( นางสายทอง พรหมบุญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน/สาระสำคัญ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
1.1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชั้น ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
1.1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
1.1.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหา
และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.3.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ เพื่อคิดค้น ทดลอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.5.1 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.1.5.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามสถานศึกษา
กำหนด
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.1.6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.1.1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนด
ปรากฏซัดเจนโดยไม่ชัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีชองสังคม
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.2.1 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.3.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
1.2.4.1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.1.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชัดเจนสอดคล้องบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็น มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.6.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป ประยุกต์ใช้ได้
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.1.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.3.1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก

3.4

3.5

เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.1 มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรีย นยุ ว ฑู ต ศึ ก ษาพั ฒ นาราชพฤกษ์ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

( นางสายทอง พรหมบุญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ยอดเยี่ยม

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
0.00 - 49.99

ปานกลาง
50.00 - 59.99

ดี
60.00 - 74.99

ดีเลิศ
75.00 - 89.00

ยอดเยี่ยม
90.00 - 100.00

