
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวดัอัยยิการาม 
เรื่อง    การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  2560  
 
 
 
 

โรงเรียนวัดอัยยิการาม  
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม  
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 

๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ        การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดอัยยิการาม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
โรงเรียนวัดอัยยิการาม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย        

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 
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(นายธนณฐั  ศิระวงษ)์                                                                          

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม  
 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม  
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

๕ 
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑ 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑ 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

๕ 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๑ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ๒ 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

๕ 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๒ 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน ๑ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

๕ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ๑ 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๑ 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๕ 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 
๕.๑ 

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 

๒ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๕.๒ 
ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

๒ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ๒ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๒ 

๕.๕ 
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  

๒ 

๕.๖ 
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์ 

๒ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๒ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ๒ 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ 

๖.๒ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   

๓ 

๖.๓ 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัย  เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ   

๓ 

๖.๔ 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา         

๓ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   ๓ 

๖.๖ 
ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา   

๓ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   ๒ 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

๒๐ 

๗.๑ 
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ 

๔ 

๗.๒ 
มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๔ 

๗.๓ 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

๔ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๗.๔ 
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

๔ 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ๔ 
มาตรฐานที ่๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑ 

๘.๒ 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี                
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑ 

๘.๔ 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ 

๘.๕ 
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ 
มาตรฐานที ่๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๕ ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๕ 

๙.๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๒.๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ 
มาตรฐานที ่๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 
 ๕ 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ๒ 
 ของการศึกษาปฐมวัย   

 
 
 
 
 
 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ 
๑๐.๓ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทย ไหว้สวย และยิ้มใส ๐.๕ 

๑๐.๔ ผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรม ๐.๕ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ 
มาตรฐานที ่๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

 

๑๑.๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๒.๕ ๕ 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒.๕ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โรงเรียนวัดอัยยิการาม และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม 
ครั้งที ่1/ 2560 เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒560 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดอัยยิการาม มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่   6  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒560 

 

 

(  นายธนณฐั  ศิระวงษ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีมาก 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีมาก 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  
และมีประสิทธภิาพ 

 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ระดับดีมาก 

 

 

  

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 4 ดีเยี่ยม  

  ระดับ 3 ดี  

  ระดับ 2 พอใช้  

  ระดับ 1 ปรับปรุง 

 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือ 
เป็น รอ้ยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน   

ปีการศึกษา 2560 

 การประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สถานศึกษานั้น  ได้น ามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษา น าไปสู่การประเมินคุณภาพภายใน 

 ดังนั้นโรงเรียนวัดอัยยิการาม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  ตลอด
ได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการ
เรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
(นางสาวสายสุดา  หลักทรัพย์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
6  พฤษภาคม 2560 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


