
การใหค้วามเหน็ชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวัย 

และมาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ของโรงเรยีนวัดปณุหังสนาวาส (ทพิย์สมบตับิญุ - ชุ่มอุทิศ) 

 
  การประ ชุมคณะกรรมการสถาน ศึกษา เมื่ อ วั น ท่ี  1  พฤษภาคม พ .ศ .  2563                               
ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                              
ของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 
 
      (ลงช่ือ) 
          (นายสมยศ  ศรีโสภาเจริญรัตน์) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนวดัปณุหงัสนาวาส (ทิพยส์มบัตบิญุ - ชุ่มอุทิศ) 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายใน                   
และภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน               
ของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ              
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ            
ในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา                           
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน                       
วัดปุณหังสนาวาส ( ทิพย์สมบั ติบุญ - ชุ่มอุ ทิศ)  มี คุณภาพและไ ด้มาตรฐาน  โดยความเห็นชอบ                           
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 
 (นางวรนุช  โหงวสอาด) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) 
 

 



 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา               

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

…………………………………….. 

 มาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                                 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   
 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                      
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 



 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา              

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

…………………………………….. 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  
ดังนี ้
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 

มาตรฐานที่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน                 
  ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงามตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                     
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนวดัปณุหงัสนาวาส (ทิพยส์มบัตบิญุ - ชุ่มอุทิศ) 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                           
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบาย            
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทย                  
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ            
ท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน               
ของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3)  ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ             
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ           
ในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย   
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก                                                                                       
  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา                          
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ -             
ชุ่มอุทิศ) มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา                               
ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ               
และมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 
 (นางวรนุช  โหงวสอาด) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) 



 
 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)) 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย                

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  
   1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดี 

   1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 

   1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดี 

   1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ดี 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดี 

   2.2  จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 

   2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
   2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
   2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน             
การจัดประสบการณ์ 

ดี 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
   3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดี 

   3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและปฏิบัติ                   
อย่างมีความสุข 

ดี 

   3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดี 

   3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ 
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

 
 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนวดัปณุหงัสนาวาส (ทิพยส์มบัตบิญุ - ชุ่มอุทิศ) 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                      
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบาย            
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย                  
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ            
ท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใ น               
ของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3)  ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ    
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ           
ในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย   
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา                          
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ -                
ชุ่มอุทิศ) มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา                               
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 
 (นางวรนุช  โหงวสอาด) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ) 



 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)) 
เร่ืองการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ดี 
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 

      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
      5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
      1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงามตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
      2)  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
      3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
      4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

   3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
   3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
   3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนา                
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 1.  ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2.  การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับเพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 
 ระดับก าลังพัฒนา 
 ระดับปานกลาง 
 ระดับดี 
 ระดับดีเลิศ 
 ระดับยอดเยี่ยม 

  ร้อยละ <50 
  ร้อยละ 50 - 59 
  ร้อยละ 60 - 69 
  ร้อยละ 70 - 79 
  ร้อยละ 80 - 100 

 
 3.  การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ                                
หรือเป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


