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

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับ

ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวิชชานารี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

จึงก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้       

 

มาตรฐาน ค่าเปาาหนมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหนารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวิชชานารี 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน /สาระส าคัญ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑ มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 

 ๑.๑ ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 

 ๑.๒ ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มอืและตาประสานสมัพันธ์ไดด้ี 

 ๑.๓ ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบตัิจนเป็นนิสัย 

 
๑.๔ ร้อยละของเด็กปฏิบตัิตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม  
และสถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย 

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 ๒.๑ ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ ความรู้สึกไดเ้หมาะสม 

 ๒.๒ ร้อยละของเด็กรู้จักยบัยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย 

 ๒.๓ ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 ๒.๔ ร้อยละของเด็กมีจติส านึกและค่านิยมที่ด ี

 ๒.๕ ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

 ๒.๖ ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน 

 ๒.๗ ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รูห้น้าท่ีรับผดิชอบ อดทนอดกลั้น 

 ๒.๘ ร้อยละของเด็กซื่อสตัย์สจุริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๒.๙ ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหนลอืตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 

 ๓.๑ ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง 

 ๓.๒ ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง 

 ๓.๓ ร้อยละของเด็กมสี่วนร่วมดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

 ๓.๔ ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสมัมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 
๓.๕ ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

 ๓.๖ ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหนาความรู้ได้ 



มาตรฐาน /สาระส าคัญ 
 

 ๔.๑ รอ้ยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 ๔.๒ ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในสิง่ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ 

 ๔.๓ ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 
๔.๔ ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปญัหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้

 ๔.๕ ร้อยละของเด็กสร้างสรรคผ์ลงานตามความคดิและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

 ๔.๖ ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรูไ้ด้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหนารและการจัดการ 

๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้สี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 ๑.๑ มหีลักสูตรสถานศึกษาท่ียดืหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 

 ๑.๒ ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

 ๑.๓ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบตัิ (Active learning) 

 
๑.๔ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

 ๑.๕ มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 

๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรยีน 

 ๒.๑ จดัครูครบชั้นเรยีน  

 ๒.๒ จดัครูใหม้ีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ 

 ๒.๓ จัดครไูม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวยั 

 ๒.๔ จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย 

 ๒.๕ จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

๓ ส่งเสริมให้ครมูีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์

 ๓.๑ มีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๓.๒ ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

 
๓.๓ ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมนิพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

 ๓.๔ ส่งเสริมให้ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดกีับเด็กและครอบครัว 

 ๓.๕ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจดัประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัและเพียงพอ 

 ๔.๑ จดัสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 

 ๔.๒ จดัสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 



มาตรฐาน /สาระส าคัญ 
 
 ๔.๓ ส่งเสรมิให้เกดิการเรียนรู้ที่เปน็รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

 
๔.๔ จัดให้มีมมุประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภยัและเพยีงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ 
สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

 ๔.๕จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 ๕.๑ อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วสัดุ อุปกรณ์และสื่อการเรยีนรู้ 

 ๕.๒ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลติและใช้สื่อในการจัดประสบการณ ์

 ๕.๓ มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

 ๕.๔ มีการน าผลการนิเทศตดิตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

 ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพือ่การจัดประสบการณ์ 

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

 ๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ๖.๒ จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาทีส่อดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

 ๖.๓  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
๖.๔  มีการตดิตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

 ๖.๕ น าผลการประเมินไปปรบัปรงุและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

     มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑ จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเตม็ศักยภาพ 

 ๑.๑ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 

 ๑.๒ จดัท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวเิคราะห์มาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสตูรสถานศึกษา 

 
๑.๓ จดักิจกรรมที่ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านรา่งกาย ด้านอารมณ์จติใจ ด้านสังคม และด้านสติปญัญา โดย ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 ๒.๑ จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 

 
๒.๒  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 ๒.๓  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรูล้งมอื กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

 ๓.๑  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรยีนไดส้ะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 

 ๓.๒  จัดใหม้ีพื้นท่ีแสดงผลงานเดก็ พื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

 ๓.๓ จดัให้เด็กมีส่วนร่วมในการจดัภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 



มาตรฐาน /สาระส าคัญ 
 

 
๓.๔  ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กลอ้งดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 ๔.๑ ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและกิจวตัรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

 ๔.๒ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผูเ้กีย่วข้องมีส่วนร่วม 

 ๔.๓ น าผลการประเมินทีไ่ดไ้ปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ๔.๔ น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนนดค่าเปาาหนมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวิชชานารี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐาน /สาระส าคัญ ค่าเปาาหนมาย 
ร้อยละ  

ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ ๘๔ 
 

ระดับ๔ 
ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๗๔ ดี 

๑.๑.๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

ร้อยละ ๗๒ ดี 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๒ ดี 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๒ ดี 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๘๑ ดีเลิศ 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๘ ดี 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๘ ดีเลิศ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

๑.๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๗ ดีเลิศ 

๑.๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๗ ดีเลิศ 

๑.๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๕ ดีเลิศ 

๑.๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๖ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหนารและการจัดการ ค่าร้อยละ ระดับ ๔.๗๐ 
ดีเลิศ 

๒.๑ มีเปา้หมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๗๕ ดีเลิศ 



มาตรฐาน /สาระส าคัญ ค่าเปาาหนมาย 
ร้อยละ  

ระดับคุณภาพ) 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ ๗๕ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
๘๓ 

ระดับ๔  
ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕ ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๙ ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๑ ดีเลิศ 

หนมายเหนตุ 

การก าหนนดค่าเปาาหนมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ให้ก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ตามประกาศ 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ ตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนด

ของแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับปฐมวัย/ระดับขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ - ๗๔.๙๙ ๓ ดี 
๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ ๑ ก าลังพัฒนา 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนวิชชานารี 

เรื่อง ก าหนนดค่าเปาาหนมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ประจ าปี ๒๕๖๔ 

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

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับ

ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวิชชานารี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

จึงก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้       

 

มาตรฐาน ค่าเปาาหนมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหนารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวิชชานารี 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน /สาระส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 

 ๑.๑ ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการอ่าน ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๑.๒ ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการเขียน ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๑.๓ ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการสื่อสาร ในแตล่ะระดับช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 ๑.๔ ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการคิดค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกป้ัญหา 

 
๒.๑ ร้อยละของผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

 ๒.๒ ร้อยละของผู้เรยีนมีการอภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น  

 ๒.๓ ร้อยละของผู้เรยีนมีการแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 ๓.๑ ร้อยละของผู้เรยีนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตวัเองและการท างานเป็นทีม 

 
๓.๒ ร้อยละของผู้เรยีนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 ๔.๑ ร้อยละของผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๔.๒ ร้อยละของผู้เรยีนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร  
การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมคีุณธรรม 

๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๕.๑ ร้อยละของผู้เรยีนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา 

๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 ๖.๑ ร้อยละของผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีในการศึกษาต่อ 

 ๖.๒ ร้อยละของผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๗ การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๗.๑ ร้อยละของผู้เรยีนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มคีุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

 ๗.๒ ร้อยละของผู้เรยีนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 



มาตรฐาน /สาระส าคัญ 
 ๘.๑ ร้อยละของผู้เรยีนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

 ๘.๒ ร้อยละของผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญัญาไทย 

๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ๙.๑ ร้อยละของผู้เรยีนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 ๑๐.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย  

 ๑๐.๒ ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มคีวามขัดแย้งกับผู้อืน่ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหนารและการจัดการ 
๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๑.๑ ก าหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักัด 

 ๑.๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกจิ ท่ีสอดคล้อง เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 ๑.๓ ก าหนดเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม 

 ๑.๔ น าเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ๑.๕ น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรต่่อสาธารณชน 

๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๑ มีการวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

 ๒.๒ มีการน าแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๓ มีการบรหิารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน และระบบการนิเทศภายใน 

 ๒.๔ สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 ๒.๕ สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรว่มรับผดิชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

 ๓.๒ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสตูรตามความต้องการของผูเ้รียน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 ๓.๓ บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

 ๓.๕  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลมุการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 ๓.๖ สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๔ สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคร ูบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

 ๔.๒  จัดใหม้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 ๔.๓ น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้ของผู้เรียน 



มาตรฐาน /สาระส าคัญ 
 ๔.๔  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมผีลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

 ๔.๕ ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอยา่งที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๕.๑ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 ๕.๒ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

 ๕.๓ จดัสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล และเป็นกลุม่ 

 ๕.๔ จดัสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ และมีความปลอดภัย 

 ๕.๕ จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๖.๑ ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 ๖.๒ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 ๖.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 ๖.๔ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 ๖.๕ ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑.๑ จดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้ โดยผ่าน

กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 

 ๑.๒ มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 ๑.๓ มรีูปแบบการจัดการเรยีนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มคีวามจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

 ๑.๔ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 

 ๑.๕ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๑.๑ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนรู้ 

 ๑.๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

 ๑.๓ สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรูด้้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๑ ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
 ๓.๒ ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถ

เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.๑ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเปน็ระบบ 

 ๔.๒ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู้ 



มาตรฐาน /สาระส าคัญ 
 ๔.๓ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนและผู้มสีว่นเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 ๔.๔  ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรยีนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ 

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๑ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

 ๕.๒ น าข้อมลูป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ของตนเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนนดค่าเปาาหนมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวิชชานารี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐาน /สาระส าคัญ ค่าเปาาหนมาย 
ร้อยละ  

ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ ๘๔ 
 

ระดับ๔ 
ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๗๔ ดี 

๑.๑.๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

ร้อยละ ๗๒ ดี 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๒ ดี 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๒ ดี 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๘๑ ดีเลิศ 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๘ ดี 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๘ ดีเลิศ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

๑.๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๗ ดีเลิศ 

๑.๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๗ ดีเลิศ 

๑.๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๕ ดีเลิศ 

๑.๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๖ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหนารและการจัดการ ค่าร้อยละ ระดับ ๔.๗๐ 
ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๗๕ ดีเลิศ 



มาตรฐาน /สาระส าคัญ ค่าเปาาหนมาย 
ร้อยละ  

ระดับคุณภาพ) 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ ๗๕ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
๘๓ 

ระดับ๔  
ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕ ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๙ ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๑ ดีเลิศ 

หนมายเหนตุ 

การก าหนนดค่าเปาาหนมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ให้ก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ตามประกาศ 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ ตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนด

ของแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับปฐมวัย/ระดับขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ - ๗๔.๙๙ ๓ ดี 
๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ ๑ ก าลังพัฒนา 

 

 


