
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และระดับการศึกษาขัน้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

..................................................................... 
 

 โดยมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื ้นฐานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ในการประชุม ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 11 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ (เรียนรวม) เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
 
 



 

 
 
 

 
การให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
..................................................................... 

 

 ที ่ประช ุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรี ยนนิคมสร้างตนเองจ ังหวัดระยอง 4            
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองแล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศได้ 

 
 
 

(นายบุญเลิศ เทพสุภรณ์กุล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
 12 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖4 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
  ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
  ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
        การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖4 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานที่รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

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

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  (เรียนรวม) 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) พ.ศ.2564 
มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลพัฒนาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน  
 1.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน 

1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ หรือ การส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น 
หรือ การอาชีพ หรือ การดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ

บุคคล 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

..................................................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ไดป้รับมาตรฐานการศึกษา         
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
(เรียนรวม) จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4              
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

(นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
การให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 ที ่ประช ุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรี ยนนิคมสร้างตนเองจ ังหวัดระยอง 4            
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื ่อง การกำหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษา            
ของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองแล้วนั้น  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน เห็นชอบให้ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 

(นายบุญเลิศ เทพสุภรณ์กุล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
12 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 
............................................................. 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
88.48 ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 89.69 ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 90.90 ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 
81.21 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 4 ดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
4 ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  84.24 ดีเลิศ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 90.90 ยอดเยี่ยม 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 89.69 ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
93.33 ยอดเยี่ยม 

 ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖4 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 79 ดี 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
79 ดี 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 79 ดี 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 82 ดีเลิศ 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 82 ดีเลิศ 

 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 84 ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   

 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 82 ดีเลิศ 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 94 ยอดเยี่ยม 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 94 ยอดเยี่ยม 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 82 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  5 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
5 ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

5 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
83 ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 82 ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 84 ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 84 ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
83 ดีเลิศ 

 ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
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ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖4 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ 

70.00 ดี 

 2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ หรือ การส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือ การอาชีพ หรือ การดำเนินชีวิตในสังคม ได้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

70.00 ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  72.00 ดี 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และความเป็นไทยตามศักยภาพ

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
73.00 ดี 

ค่าเป้าหมายคือ ด ี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  5 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
4 ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
70.00 ปานกลาง 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 70.00 ปานกลาง 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 75.00 ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 70.00 ปานกลาง 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
70.00 ปานกลาง 

 ค่าเป้าหมายคือ ด ี
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื ่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๙0.00 ขึ้นไป 

  ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
  ระดับ 3 ดี   ร้อยละ 70.00 – 79.99 
  ระดับ 2 ปานกลาง  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
  ระดับ 1 กำลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ  

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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