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โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 



ค าน า 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับ
ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้โรงเรียนได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณาของการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนบ้านโคกแปะ ได้จัดท า
ขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2563 แล้วน ามาตั้งค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้  
 เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์เรียบร้อย เพราะได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและตั้งค่าเป้าหมาย
ส าหรับพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป จึงขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ และจะน าเอกสารฉบับ
นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการต่อไป 
 
 
 
 
 ลงชื่อ 

(นายอัมพร  ภูพานเพชร ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา และการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  2564 
---------------------------------------------  

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับ การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และการ
ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา 2564  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

(นายอัมพร   ภูพานเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประจ าปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

  ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประจ าปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 



ก าหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
ยอดเยี่ยม 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้

ได้ 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ยอดเยี่ยม 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ยอดเยี่ยม 
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
3 มาตรฐาน 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 



ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 3 มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลการประเมิพัฒนา
การ ด้านร่างกายตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ระดับ ดี อยู่ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได ้

เด็กร้อยละ 70 ขึ้น ไป มี พัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 ระดับ ดี อยู่ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 ระดับ ดี อยู่ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

เด็กร้อยละ 70 ขึ้นมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ ได้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 ระดับ ดี อยู่ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยซึ่ง
ครอบคลุมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน สถานศกึษาจัดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย
สอน โดยเน้นให้ครูมีการบริหารชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์โดยการสนับสนุนครู



มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
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ทุกคนได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพทั้งในและ
นอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และ
โคร งการ  กา รสอนแบบมอน เตสซอรี่  
(Montessori) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาท
สมมุติ มุมนิทาน มุนบล็อก เป็นต้น ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

สถานศึกษาจัดหาโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียนส าหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกม
การศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
เป็นต้น ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มีระบบบริหารคุณภาพที่ เปิ ด โอกาสให้
ผู้ เ กี่ ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่ วนร่ วม ผู้ บริหาร
สถานศึกษาเข้าใจถึงปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีการนิเทศให้ค าแนะน า 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับรู้ถึง
การจัดการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กร่วมกัน ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 100 มีแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
อย่ างสมดุล เต็มศักยภาพ ตามหลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  พ . ศ . 2 5 6 0  ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข  

ครรูะดับปฐมวัยร้อยละ 100 จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  ที่ ให้ เด็กได้ลงปฏิบัติ เ พ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 100 สร้างบรรยากาศ
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่ส่งเสริม 
พัฒนาการเด็ก ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 100 มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามแผนการจัดประสบการณ์ 
ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

3 มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของโรงเรียนใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ของโรงเรียนในระดับ ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หรือมี
ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม เช่น โครงงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์
หรือชิ้นงานของโรงเรียน ตามเกณฑ์ของโรงเรียนในระดับ ยอด
เยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามเกณฑ์ของโรงเรียนในระดับยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย
ในระดับท่ีก าหนดดังนี้ 
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 70 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 70 
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 70 
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 80 
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 80 
7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 80 
8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร้อยละ 70 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความพร้อมและมีเป้าหมายชัดเจนใน
การศึกษาต่อ เพ่ือประกอบอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนร้อยละ 70 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนในระดับ ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ความภูมิใจในท้องถิ่น
และวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 5 กิจกรรม 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมการห้องเรียน 
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4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. นักเรียนร้อยละ 70  ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย  
3. นักเรียนร้อยละ 70  มีผลคะแนนการประเมิน SDQ รวม ใน
ระดับปกติ 
4. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองผ่านระบบ School Health 
HERO  

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ที่เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าและด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  จัดท าระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียน มีการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
(ร้อยละ 100) มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
มาตรฐานต าแหน่ง หรือมีการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา และสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรน า
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหามีการพัฒนา และมีการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบเฟซบุ๊ค (เพจ) และเว็บไซต์ของโรงเรียน ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ครูทุกคน (ร้อยละ 100) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใชีวิตประจ าวันได้ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 5 สื่อขึ้นไป ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
2. ครูร้อยละ 80  ขึ้นไป มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในอย่างน้อย 5 
แหล่งขึ้นไป/ปีการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3.ครูร้อยละ 80  ขึ้นไป มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างน้อย 5 
แหล่งขึ้นไป/ปีการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนโดยผ่าน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการออกแบบและสร้างเครื่องมือส าหรับ
การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 3 
วิธีขึ้นไป 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (PLC ) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อย
กว่า 4 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 



ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในแต่ละระดับคุณภาพของมาตรฐานที่นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้ มีระดับคุณภาพ 5 ระดับดังนี้ 

ระดับ ระดับคุณภาพ หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ร้อยละ 
5 ยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษาในทุกประเด็น มีความน่าเชื่อถือ 
จนสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

ปฏิบัติได้ตั้งแต่
ร้อยละ 80-100 

4 ดีเลิศ ปฏิบัติได้ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาในทุกประเด็น มีความน่าเชื่อถือ  

ปฏิบัติได้ตั้งแต่
ร้อยละ 70-79 

3 ดี ปฏิบัติได้ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาในทุกประเด็น 

ปฏิบัติได้ตั้งแต่
ร้อยละ 60-69 

2 ปานกลาง ปฏิบัติได้ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ไม่ครบทุกประเด็น 

ปฏิบัติได้ตั้งแต่
ร้อยละ 50-59 

1 ก าลังพัฒนา ปฏิบัติ ได้ ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ในทุก
ประเด็น 

ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 


