
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบานบางจาก 

เร่ือง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๙ (๓)           

ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสำคัญขอหนึ่ง คือ มีการกำหนด 

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑      

ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหนาท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบายแผน         

และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตอง 

ดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ      

และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 

ภายนอก    

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานบางจาก มีคุณภาพ            

และมาตรฐาน นำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา     

ข้ันพื้นฐาน การประเมนิคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนบานบางจาก จึงประกาศ 

กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำป ๒๕๖๕ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 

                                         ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

         ลงช่ือ 

               (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                     ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แนบทายประกาศโรงเรียนบานบางจาก 

เร่ือง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพเด็ก ระดับดีเลิศ 

๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ ปลอดภัย

ของตนเองได 

ระดับดีเลิศ 

๑. เด็กมีนำ้หนักและสวนสูงตามเกณฑกรมอนามัย ระดับยอดเย่ียม 

๒. เด็กมีสุขอนามัยและสุขนสิัยท่ีดีในการรักษาสุขภาพ ระดับดีเลิศ 

๓. เด็กเลน ทำกิจกรรมไดอยางปลอดภัย ท้ังตัวเองและผูอืน่ ระดับดีเลิศ 

๔. เด็กสามารถเคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว ประสานสัมพนัธ 

และทรงตัวไดดี 

ระดับยอดเย่ียม 

๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ระดับดีเลิศ 

๑. เด็กสามารถแสดงอารมณ ความรูสึก ไดสอดคลองกับสถานการณอยาง 

เหมาะสมตามวัย 

ระดับดีเลิศ 

๒. เด็กกลาพูด กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ ระดับยอดเย่ียม 

๓. เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ  

และดนตรีได 

ระดับยอดเย่ียม 

๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดีเลิศ 

๑. เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดเหมาะสม ระดับดีเลิศ 

๒. เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และท้ิงขยะไดถูกท่ีดวยตนเอง ระดับดีเลิศ 

๓. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ ระดับดีเลิศ 

๔. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงได ระดับดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ 

แสวงหาความรูได 

ระดับดีเลิศ 

๑. เด็กสามารถฟง และสนทนาโตตอบ และเลาเปนเร่ืองราวได ระดับดีเลิศ 

๒. เด็กสามารถจับคู เปรียบเทียบ จำแนก จัดกลุม เรียงลำดับเหตุการณได ระดับดีเลิศ 

๓. เด็กสามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ  

หรือการกระทำได 

ระดับดีเลิศ 

๔. เด็กสามารถระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือกวิธีแกปญหาได ระดับดีเลิศ 

๕. เด็กสามารถคนหาคำตอบของขอสงสัยโดยวิธีการท่ีหลากหลายดวยตนเอง ระดับดีเลิศ 

 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของ ทองถ่ิน ระดับยอดเย่ียม 

๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ระดับยอดเย่ียม 

๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ระดับดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดีเลิศ 

๒.๕ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนนุ 

การจัดประสบการณ 

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 

๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี ความสุข ระดับดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ  

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพฒันาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 

การกำหนดคาเปาหมาย 

การกำหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อใหสอดคลอง 

กับการประเมิน ดังนี ้ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  

ระดับ ๔ ดีเลิศ  

ระดับ ๓ ดี  

ระดับ ๒ ปานกลาง  

ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แนบทายประกาศโรงเรียนบานบางจาก 

เร่ือง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑) มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแกปญหา 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเย่ียม 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 

๒.๓ การดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและกลุมเปาหมาย  

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  ยอดเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  ยอดเย่ียม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู  

ยอดเย่ียม 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกตใชในชีวิตได  

ดีเลิศ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 

 

การกำหนดคาเปาหมาย 

การกำหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อใหสอดคลอง 

กับการประเมิน ดังนี ้ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  

ระดับ ๔ ดีเลิศ  

ระดับ ๓ ดี  

ระดับ ๒ ปานกลาง  

ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 

 


