
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร ่
เรื่อง 

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ประจำปีการศึกษา 2565 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเกาะสเิหร ่
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเกาะสิเหร่ เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม พ.ศ.2565       
ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเกาะสิเหร่ เห็นชอบให้
ดำเนินการประกาศได้ 
 
 
 

 
       
   (นายภาวัต  ศุภสุวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     โรงเรียนเกาะสิเหร่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร ่
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 
 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบ
กับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  ก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔2 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง คือมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมี
อำนาจหน้าที ่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา           
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของโรงเรียนเกาะสิเหร่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ.2565        

 
 
ประกาศ ณ วันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ.2565        

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(นางเภาพรรณ  วงค์ไทย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ 



 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565     
......................................................... 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 

มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565     
......................................................... 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร ่
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบ
กับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง คือมีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ และการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนเกาะสิเหร่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนเกาะสิเหร่ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน        
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ.2565        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางเภาพรรณ  วงค์ไทย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ 



 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ร้อยละ 71 - 80   

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 71 - 80   
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 71 - 80   
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 71 - 80   
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ  
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ระดับดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับ

การประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  5 ยอดเยี่ยม หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 81 - 100 
ระดับ  4 ดีเลิศ  หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 71 - 80 
ระดับ  3 ดี  หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 61 - 70 
ระดับ  2 ปานกลาง หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 51 - 60 
ระดับ  1 กำลังพัฒนา หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 0 - 50 

3. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร ่
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบ
กับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง คือมีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน 
เกาะสิเหร่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันที่            
6 กรกฎาคม พ.ศ.2565        

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนเกาะสิเหร่ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ.2565        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางเภาพรรณ  วงค์ไทย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ 



 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 71 - 80   
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 71 - 80   

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 71 - 80   
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 71 - 80   
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 71 - 80   
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 71 - 80   
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 71 - 80   
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 71 - 80   
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 71 - 80   
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 71 - 80   
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 



 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับ

การประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  5 ยอดเยี่ยม หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 81 - 100 
ระดับ  4 ดีเลิศ  หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 71 - 80 
ระดับ  3 ดี  หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 61 - 70 
ระดับ  2 ปานกลาง หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 51 - 60 
ระดับ  1 กำลังพัฒนา หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ 0 - 50 

3. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 


