
 

 
 
 

                   
                                             ประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
................................... 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ วันที่ 
6 สิงหาคม 2561 และประกาศให้โรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้มาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัด
การศึกษา นั้น โรงเรียนวัดอัยยิการาม ซึ่งเป็นสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้น ามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษา น าไปสู่การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดความเชื่อมั่นว่า บุตร 
หลานของตนจะได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนประกาศ 
 โรงเรียนวัดอัยยิการาม  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจ่อไป  
 
                       ประกาศ  ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
                      ( นายธนณัฐ  ศิระวงษ์ ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
...................................................................... 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการาม มีจ านวน 3  มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     มี 6 เป้าหมายการพัฒนา 

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั    มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

                   
                                             ประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
......................................... 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ วันที่ 
6 สิงหาคม 2561 และประกาศให้โรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้มาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัด
การศึกษา นั้น โรงเรียนวัดอัยยิการาม ซึ่งเป็นสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้น ามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษา น าไปสู่การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดความเชื่อมั่นว่า บุตร 
หลานของตนจะได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนประกาศ 
 โรงเรียนวัดอัยยิการาม  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจ่อไป  
 
                       ประกาศ  ณ วันที่ 24  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
                      ( นายธนณัฐ  ศิระวงษ์ ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศกึษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก ่
 มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผูเ้รียน 
   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 
  ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
 1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 2.1  มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุม่เป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ระดับปฐมวัย 
 

ประกาศก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
 

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่  2 / 2561  เมื่อวันที่ 23   เดือน  สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   ( ปีการศึกษา 2561)  เห็นชอบให้
ด าเนินการประกาศได้   
 
 
                          (ลงชื่อ)……………………………………………… 
                          (นางสาวสายสุดา  หลักทรัพย์) 
                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
 เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................. 

      โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2554 จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนวัดอัยยิการาม  จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน   ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดอัยยิการาม  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  24   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61   
 
 
 
 
            (นายธนณัฐ  ศิระวงษ)์ 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม   
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 85 ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้    
85 ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้    85 ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   85 ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้   
85 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 90 ยอดเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 
90 ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   90 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์     90 ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ    90 ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์   
90 ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   90 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 85 ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ   
85 ดีเลิศ 

๓.๒ สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   85 ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    85 ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์  และพัฒนาเด็ก   
85 ดีเลิศ 

หมายเหตุ * ค่าร้อยละท่ีตั้งไว้จะสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                      ของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ     

 ระดับ ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา   

 ระดับ ๒  หมายถึง  ปานกลาง  

 ระดับ ๓  หมายถึง  ดี  

 ระดับ ๔   หมายถึง  ดีเลิศ   

 ระดับ ๕   หมายถึง  ยอดเยี่ยม  



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
มีความพร้อมในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

 - มีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กที่ยังไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 - มีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

- มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรมเสริมในการพัฒนา
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

    - มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว 
ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
- มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไม่
ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

- มีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

- มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น 

- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 

- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 

- จัดครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับชั้นเรียน 

- จัดครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับชั้นเรียน 

- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ชั้นเรียน 

  - มีการส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรง
ความต้องการของครู และ
สถานศึกษา 
 
 
 

- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 



ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
  - จัดสภาพแวดล้อมอย่าง

ปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 

- จัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ 
หลากหลาย 

- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย 
และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และหลากหลาย 
 

  - ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

- ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

  - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา การชี้แนะ
ระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งต่อ
คุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่เหมาะสม และต่อเนื่อง 
มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่ง
ต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
จนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ไม่สมดุล 

- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา อย่างสมดุล 

- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา อย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 

- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา อย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพโดยความร่วมมือของ
พ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ 
และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

- ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า
และสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

  - จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

- จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วน
ร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็ก
มีส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
 



 2 

ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  - ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน า
ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประกาศก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
 

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่  2 / 2561  เมื่อวันที่ 23   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 
2561  ได้พิจารณาค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   ( ปีการศึกษา 2561)  เห็นชอบให้ด าเนินการ
ประกาศได้   
 
 
                          (ลงชื่อ)……………………………………………… 
                          (นางสาวสายสุดา  หลักทรัพย์) 
                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนวัดอัยยกิาราม 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม 2561  
โรงเรียนวัดอัยยิการาม  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดอัยยิการาม มี
คุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  2๔  สิงงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                                                     ( นายธนณัฐ  ศิระวษ์ ) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 85 ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 85 ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 85 ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

85 ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 85 ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 85 ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85 ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 85 ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 85 ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 85 ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 85 ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 85 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 90 ยอดเยี่ยม 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 90 ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

90 ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90 ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 90 ยอดเยี่ยม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

90 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 85 ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

85 ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 85 ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 85 ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

85 ดีเลิศ 
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หมายเหตุ * ค่าร้อยละท่ีตั้งไว้จะสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                      ของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ     

 ระดับ ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 50-59% 

 ระดับ ๒  หมายถึง  ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60-69% 

 ระดับ ๓  หมายถึง  ดี  คิดเป็นร้อยละ  70-79% 

 ระดับ ๔   หมายถึง  ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ      80-89%  

 ระดับ ๕   หมายถึง  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ   90-100%  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดอัยยิการาม 

---------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

๑.๑ มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

๑) นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
น าเสนองาน ผลงาน ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๓) นักเรียนร้อยละ 75  มีความสามารถในการอ่านเขียน ค า และ
ประโยคภาษาอังกฤษ ได้ตามระดับชั้นตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 
๔) นักเรียนร้อยละ 75  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะน า
ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ตามระดับชั้นและตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๕)  นักเรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ3ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา 
 

๑.๒ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๓) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 

๑.๓ มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์
ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น 
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

๑.๔ ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๑) นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
๓) นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย
สังคม (Social Network) เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) นักเรียนร้อยละ 75 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ NTและ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อย
ละ 2  จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

1.๖ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะพ้ืนฐานต่องาน
อาชีพได้ตามระดับชั้น 
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อย
ละ 80 มีความรู้ เจตคติที่ดี และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่าง
น้อย ๑ อาชีพ 
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อย
ละ 80 มีความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

๒.๑ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑)  นักเรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑) นักเรียนทุกคนมีความรับผดิชอบมีวินัยมภีาวะผู้นำ มีจิต
อาสา ยอมรับความคิดเห็นและอยู่ร่วมก ับคนอ ื่นอย ่างมีความส ุข เข้าใจ
ผู้อืน่ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย 
และมีสุขภาพแข็งแรง 
๒) นักเรียนร้อยละ 80มีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกัน
ตนเองจากสภาวะหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง             
๓) นักเรียนร้อยละ 80เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

 
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการน าแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบ
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 
3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง 
๔ งานหลักของสถานศึกษา และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
2) สถานศึกษามีการประชุมวางแผน ติดตาม การด าเนินงานและ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนา
บุคลากรเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
3) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็น
แบบอย่างได้ 
๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบ
ด้านตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/
สอดคล้องกับความต้องการและหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน
เพียงพอส าหรับนักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่
เข้าถึงได้ง่าย 
๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทาง
วิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อ 1 ปีการศึกษา 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๑) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดการเรียนการ
สอนได้จริงและผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๓) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/
รูปแบบ/วิธีการ)อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น และมีการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่า
เรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เมื่อ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
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