
 

ประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        
 

  โดยมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุ กระดับ ก่อนจะมี การประเมินคุณ ภาพในรอบต่ อ ไป  และประกาศกระทรวงศึ กษา ธิการ                    
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ            
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน         
จึ งให้ ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  เรื่อง  ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและ              
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 )           
พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญ
ข้อหนึ่ง คือมีก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน        
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตร 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  จึงประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย    
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความส าเร็จ
ตามเปา้หมายทีก่ าหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 
 

 ประกาศ   ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 

                                                     

(นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 
 



มาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานการศกึษา ประเดน็พิจารณา เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศกึษา 

ระดับคุณภาพ 
1.  คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ยอดเยีย่ม 
ยอดเยีย่ม 

2. กระบวนการบริหารและ    
การจัดการ 

2.1  โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่ชัดเจน 
2.2  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2 .6  โรงเรี ยนจั ด ระบบ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ         
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยีย่ม 
 
 

ยอดเยีย่ม 
 

ยอดเยีย่ม 
 

ยอดเยีย่ม 
 

ยอดเยีย่ม 
 

 
 

ยอดเยีย่ม 
 

3 . กระบวนการจั ดการ
เรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญ   

3 .1  ครูส ามารถจั ดการ เรี ยนรู้ ให้ นั ก เรี ยน เกิ ด
กระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้ 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยีย่ม 
 

 
 

ยอดเยีย่ม 
 
 

ยอดเยีย่ม 
ยอดเยีย่ม 

 
ยอดเยีย่ม 

 



มาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศกึษาพิเศษเรยีนรวม 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษา 
ระดับคณุภาพ 

1. คุณภาพของของผู้เรียน   
 1.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน  

 

1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครวั 

ยอดเยีย่ม 

 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสูบ่ริการช่วงเชื่อมต่อหรือการ
ส่งต่อเข้าส่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

ยอดเยีย่ม 

 1.2  คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยีย่ม 

 
2) มีความภูมิในในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตาม

ศักยภาพของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 
ยอดเยีย่ม 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
ยอดเยี่ยม 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 2.3 ด าเนิดงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ยอดเยี่ยม 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

ยอดเยีย่ม 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก ยอดเยีย่ม 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
ยอดเยีย่ม 

 3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

ยอดเยีย่ม 



 

 

 

 

 


