
 

 
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

*********************** 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศ ึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให ้ปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันค ุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินค ุณภาพในรอบต่อไปและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระด ับการศ ึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษเมื่อวันท ี่ ๖ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการก าหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหัวหมากบน  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส ่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนา
ค ุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาและขอประกาศค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานครั้งท่ี ๓/ ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหัวหมากบน   มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ  วันท ี่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

                                                    
(นายกิตติพงศ์  ณ นคร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน   
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณ์ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

          การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
______________________________ 

 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านหัวหมากบนจึงก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี ๑๖  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓     
    

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓             
                                     

                            
 
 

(นายกิตติพงศ์  ณ นคร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 

(นายสุริยันต์  ทับเมือง) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 



 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ 
มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

๑.๒ 
มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

ยอดเย่ียม 

๑.๓ 
มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

ยอดเย่ียม 

๑.๔ 
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ ทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ 
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่น 

ยอดเย่ียม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม 

๒.๕ 
ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ยอดเย่ียม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ 
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

๓.๒ 
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเย่ียม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 

๓.๔ 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพฒันาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 



การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคูณภาพ 

ยอดเย่ียม 



๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเย่ียม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ ๔ ดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับ

การประเมิน  ดังนี ้
ระดับ  ๕   ยอดเย่ียม      ร้อยละ ๙๐.๙๙ - ๑๐๐.๐๐ 
ระดับ  ๔   ดีเลิศ           ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 
ระดับ  ๓   ดี      ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
ระดับ  ๒   ปานกลาง      ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ 
ระดับ  ๑   ก าลังพัฒนา  ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙. ๙๙ 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 


