
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวดัช่างเหลก็ 
เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดข่างเหล็กจึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ไว้ดัง
รายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                                                
                                                                               (นายวัฒนธรรม ระยับศรี) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับ ดีเลิศ 



 
 
 

รายละเอียดแนวท้ายประกาศ 
เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………………………………………. 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๑ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร น าเสนอ
งาน ผลงาน ได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓) นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่านเขียน ค า และประโยค
ภาษาอังกฤษ ได้ตามระดับช้ันตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
๔) นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ตามระดับช้ันและตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๕)  นักเรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ3ข้ึนไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๑.๒ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๓) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

๑.๓ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของ
การท างานได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ช้ิน 

๑.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
๓) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถด้านการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม 
(Social Network) เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ NTและ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ 3 
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพได้
ตามระดับช้ัน 
2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ร้อยละ 80 
มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ 80 
มีความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
๒.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 ขึน้ไปมีผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
ดีขึ้นไป 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑)  นักเรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
๓) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 

๒.๓ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบมีวินัยมีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา ยอมรับความ
คิดเห็นและอยู่ร่วมก ับคนอ ื่นอย ่างมีความส ุข เข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกบัผู้อื่น 

๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจาก
สภาวะหรือสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง 
๓) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เช้ือชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 ๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการน าแผน 
 
ไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ัง ๔ งาน
หลักของสถานศึกษา และมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 
๒) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตาม
ศักยภาพและประเภทของความพิการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับ
ความต้องการและหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอ
ส าหรับนักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้
นักเรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ปีการศึกษา 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

๑) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้จริง
และผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๓) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/ส่ือการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ช้ิน และมีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑.   ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒.   การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน  ดังนี ้
ระดับ  ยอดเยี่ยม      ร้อยละ 90-100 
ระดับ  ดีเลิศ           ร้อยละ 80-89 
ระดับ  ดี          ร้อยละ 70-79 
ระดับ  ปานกลาง     ร้อยละ 60-69 
ระดับ  ก าลังพัฒนา  ร้อยละ 50-59 
๓.       การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ 
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนวดัช่างเหลก็ 
เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 

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

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดข่างเหล็กจึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้ดังรายละเอียดท่ี
แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                            
                                                                               (นายวัฒนธรรม ระยับศรี) 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
 
 
 

 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 



 
รายละเอียดแนวท้ายประกาศ 

เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

………………………………………………………………………. 
 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพเด็ก 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
1.1  มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี
ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนได้ 

1) เด็กร้อยละ 89 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
2) เด็กร้อยละ 85 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี 
3) เด็กร้อยละ 85 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน รวมทั้ง เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
4) เด็กร้อยละ 85 รู้และปฏิบัติตนท่ีหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
5) เด็กร้อยละ 89 สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 
 

1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

1) เด็กร้อยละ 90 ร่าเริง แจ่มใสสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 
2) เด็กร้อยละ 85 กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3) เด็กร้อยละ 85 สนใจศิลปะ-ดนตรี มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้ และสร้างผลงานศิลปะ ได้เหมาะสมตามวัย 
4) เด็กร้อยละ 85 มีความเมตตา กรุณา  มีน้ าใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน 
5) เด็กร้อยละ 85 สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

6) เด็กร้อยละ 85 รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย และรู้จักอดกล้ันต่อส่ิง
เร้าใจท่ีมากระทบหรือพบเห็น 
7) เด็กร้อยละ 85 มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8) เด็กร้อยละ 85 ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเอง 
และผู้อื่น 
 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

1) เด็กร้อยละ 85 สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
เหมาะสม 
2) เด็กร้อยละ 85 มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 
3) เด็กร้อยละ 85 ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง 
 

 



 

4) เด็กร้อยละ 85 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน รวมทั้งท้ิงขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเอง 
5) เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
6) เด็กร้อยละ85 สามารถเล่นหรือท างานร่วมกับผู้อื่น และยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
7) เด็กร้อยละ 85 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

1) เด็กร้อยละ 85 สามารถสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
2) เด็กร้อยละ 85 สามารถ จับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม และเรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้ 
3) เด็กร้อยละ 85 สามารถต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และค้นหา
ค าตอบโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเองได้ 
4) เด็กร้อยละ 80 สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
5) เด็กร้อยละ 85 สามารถ สามารถอธิบาย เช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
สถานการณ์หรือการกระท าได้ 
6) เด็กร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7) เด็กร้อยละ 85 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคล่ือนไหว และท่าทางการเล่นอิสระ 
8) เด็กร้อยละ 85 สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 

 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น อีกท้ังมีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ  เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ัน
เรียน 

1) สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัด
ครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับ
ช้ันเรียน 



2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใช้ประสบการณ์ส าคัญ ในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเป็น
รายบุคคล 
3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว 
 
4) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วย
การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community: PLC) เป็น
วิธีการในการพัฒนา 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและ
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 
2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
3) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี 
ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 
 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
และส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครูอย่างเพียงพอและ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพ
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง มีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็ก 
2) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
สมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
กิจกรรม  เรียนรู้  ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด  ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง ๆ การเก็บดูแลรักษาของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ให้เป็น
ระเบียบสวยงาม 
2) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย  ส่ือ ของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง  และน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
2) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
3) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเหล็ก ครั้งท่ี ๑/256๒  เมื่อวันท่ี ๖ 
พฤษภาคม 256๒  ได้พิจารณาให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 256๒  มีมติเห็นชอบและรับรอง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 256๒  ให้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 

 
 
 
 

 
(นายศิวเสกข์  บุญยะรังค์ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 

 
 
 


