
 

 

 

ประกาศโรงเรียนคลองบา้นพร้าว 
 

 เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
โดย 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

โรงเรียนนคลองบา้นพร้าว 

ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 



 
 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------ 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อให้

สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการพัฒนา ควบคุม ดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน

ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประกันคุณภาพภายใน 

 

ประกาศ ณ วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(นายทินกร  คุ้มวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3  มีการพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  

การจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------ 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการพัฒนา กำกับ ดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนคลองบ้านพร้าวจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย แผนการ

ดำเนินงาน กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนคลองบ้านพร้าว มีคุณภาพ

ตาม มาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ตาม 

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย และการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(นายทินกร  คุ้มวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

1.1.1 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

1.1.2 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก แข็งแรง 
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 

ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับยอดเยี่ยม 
1.2.1 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ร้อยละ 85 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2.2 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2.3 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

1.3 การพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับยอดเยี่ยม 
1.3.1 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

1.3.2 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

1.3.3 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

1.4.1 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4.2 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
1.4.3 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 85 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
1.4.4 นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 85 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 
ระดับดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 100 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 100 

ของครูได้รับการพัฒนา 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

การจัดประสบการณ์ 
ระดับดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 85 
ของครูดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 85 
ของครูดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 
ของครูดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

3.4 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 
ศักยภาพ 

รอ้ยละ 85 
ของครูดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การกำหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดค่าเป้าหมาย 

2. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น “ระดับคุณภาพ” หรือเป็น “ร้อยละ” 

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

3. การกำหนดระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ 
หลักเกณฑ์ 

การตัดสินระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
มาตรา

ประมาณค่า 
ร้อยละ 

กำลังพัฒนา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 1.00 – 1.50 ต่ำกว่าร้อยละ 
50.00 

ปานกลาง ดำเนิการได้เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบ 
คุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ 
ครบถ้วนในบางประเด็น 

1.51 – 2.50 50.00 – 60.00 

ดี ดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม 
เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

2.51 – 3.50 61.00 – 70.00 

ดีเลิศ ดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม 
เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผล
ต่อการยกคุณภาพผู ้เร ียนและมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.51 – 4.50 71.00 – 80.00 

ยอดเยี่ยม ดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม 
เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื ่อง เป็นที ่พึงพอใจของทุกฝ่าย และมี
นวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่างที่ดี 

4.51 – 5.00 81.00 
ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

เรื่อง การใช้มาตรฐานนการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------ 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการพัฒนา กำกับ ดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(นายทินกร  คุ้มวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 

 



 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------ 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาพ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการพัฒนา กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน แผนการดำเนินงาน กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประ เมิน

คุณภาพภายนอก 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคลองบ้าน-

พร้าว มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน 

 

ประกาศ ณ วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(นายทินกร  คุ้มวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

 

 

  



แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระดับดีเลิศ 
      1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ร้อยละ 75 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
      1.2) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 75 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
      1.3) ความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ 75 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 75 
ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
      5.1) ค่าเฉลี ่ยร้อยละของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู ้เร ียน 
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

      5.2) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

      5.3) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 68 
ของนักเรียนได้เกรด 2 ขึ้นไป 

      5.4) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 68 
ของนักเรียนได้เกรด 2 ขึ้นไป 

      5.5) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ร้อยละ 68 
ของนักเรียนได้เกรด 2 ขึ้นไป 

      5.6) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ร้อยละ 70 
ของนักเรียนได้เกรด 2.5 ขึ้นไป 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 
      5.7) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 73 

ของนักเรียนได้เกรด 2 ขึ้นไป 
      5.8) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 73 

ของนักเรียนได้เกรด 2 ขึ้นไป 
      5.9) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ ร้อยละ 68 

ของนักเรียนได้เกรด 2 ขึ้นไป 
      5.10) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 68 

ของนักเรียนได้เกรด 2 ขึ้นไป 
    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 81 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 81 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 81 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 81 

ของนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดีเลิศ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

/ตัวบ่งช้ี 
1) ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ร้อยละ 80 

ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 
     2)  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

     3)  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ กระบวน  
การคิด การฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิด 
เห็น สรุปองค์ความรู้นําเสนอผลงาน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
และนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง 

ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
  1)  ครูมีการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑ์ 
การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

  2)  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบใน 
แต่ละหน่วย เพื่อนําผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการ 
เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีวัด และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด 
ในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

  3)  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้ 
จบในแต่ละหน่วย เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผล 
การเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีวัด และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม 
กับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

  4)  ครูมีการวัดและประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือนําผล 
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑ์ 
การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

  5)  ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือนําผล 
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑ์ 
การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 80 
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 



เกณฑ์การกำหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดค่าเป้าหมาย 

2. การกําหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น “ระดับคุณภาพ” หรือเป็น “ร้อยละ”  

    ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

3. การกำหนดระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

หลักเกณฑ์ 
การตัดสินระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
มาตรา 

ประมาณค่า 
ร้อยละ เกรด 

กำลังพัฒนา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์เป็น 
ส่วนใหญ่ 

1.00 – 1.50 ต่ำกว่าร้อยละ 
50.00 

0 , ร, 
มส, มผ 

ปานกลาง ดำเนินการได้เหมาะสมเป็นไปได้ผลการ 
ตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือเป็นไป 
ตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น 

1.51 – 2.50  50.00 – 60.00  1 ,1.5, 
2.00, 2.50 

ดี ดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เหมาะสมเป็นไปได้ผลการตรวจสอบ              
คุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับ 
คุณภาพผู้เรียน 

2.51 – 3.50  61.00 – 70.00  3.00 

ดีเลิศ ดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เหมาะสมเป็นไปได้ผลการตรวจสอบ 
คุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับ 
คุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่าง 
ต่อเนื่อง 

3.51 – 4.50  71.00 – 80.00  3.50 

ยอดเยี่ยม ดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์  
เหมาะสมเป็นไปได้ ผลการตรวจสอบ 
คุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับ 
คุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และมี 
นวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่างที่ดี 

4.51 – 5.00  81.00 ขึ้นไป  4.00 


