
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๙ (๓)           

ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส า คัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาต รา ๓๑      
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก า กับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก า หนดนโยบายแผน         
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารการศึกษาที่ ต้อง 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง      
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ 
ภายนอก    

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน บ้านบางจาก มีคุณภาพ            
และมาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนบ้านบางจาก จึงประกาศ 
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกั น 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
                                         ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
         ลงชื่อ 

               (นายตรี ศตสังวัตสร์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ระดับดีเลิศ 

๑. เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย ระดับยอดเยี่ยม 
๒. เด็กมีสุขอนามัยและสุขนิสัยที่ดีในการรักษาสุขภาพ ระดับดีเลิศ 
๓. เด็กเล่น ท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย ทั้งตัวเองและผู้อื่น ระดับดีเลิศ 
๔. เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์ 
และทรงตัวได้ดี 

ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับดีเลิศ 
๑. เด็กสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง 
เหมาะสมตามวัย 

ระดับดีเลิศ 

๒. เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ระดับยอดเยี่ยม 
๓. เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ  
และดนตรีได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดีเลิศ 
๑. เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม ระดับดีเลิศ 
๒. เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทิ้งขยะได้ถูกทีด่้วยตนเอง ระดับดีเลิศ 
๓. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ ระดับดีเลิศ 
๔. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได ้ ระดับดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ 
แสวงหาความรู้ได้ 

ระดับดีเลิศ 

๑. เด็กสามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเร่ืองราวได้ ระดับดีเลิศ 
๒. เด็กสามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ ระดับดีเลิศ 
๓. เด็กสามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึน้ในสถานการณ์  
หรือการกระท าได้ 

ระดับดีเลิศ 

๔. เด็กสามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ ระดับดีเลิศ 
๕. เด็กสามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยโดยวิธกีารที่หลากหลายด้วยตนเอง  ระดับดีเลิศ 

 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัและเพียงพอ  ระดับดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี ความสุข  ระดับดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ  
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการประเมิน ดังนี้  

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
ระดับ ๔ ดีเลิศ  
ระดับ ๓ ดี  
ระดับ ๒ ปานกลาง  
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 

๒.๓ การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการประเมิน ดังนี้  

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
ระดับ ๔ ดีเลิศ  
ระดับ ๓ ดี  
ระดับ ๒ ปานกลาง  
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 

 


