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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ค าน า 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายใน
นั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ระบุให้สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 โรงเรียนวัดแสงสรรค์  จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับด าเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2557  

 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วน
ร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวังว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษา
เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

งานประกันคุณภาพภายใน 
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วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนวัดแสงสรรค์เป็นองค์กรที่มุ่งบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้  
มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร อยู่อย่างพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยี สุขภาพกายใจดี มีจิตอาสา ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รักท้องถิ่นและสืบสาน
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
 1. ปลูกฝังคุณธรรม  วิถีประชาธิปไตย  รักท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสาและอยู่อย่างพอเพียง 
 2. บริหารและบริการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ให้โอกาสในการเข้าเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
 4. พัฒนาครูได้รับการพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   
 5. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 

6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยที่ดีเพ่ือคุณภาพชีวิตของนักเรียนครูและบุคลากร 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับปลูกฝังคุณธรรม  วิถีประชาธิปไตย  รักท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมที่ดี  มีจิตอาสา
และอยู่อย่างพอเพียง 

2. โรงเรียนบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือและมีโอกาสการ
เข้าเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการส่งเสริมเก่ียวกับการเรียนรู้
สู่อาเซียน 

4. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   

5. นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยที่ดีเพ่ือคุณภาพชีวิตของนักเรียนครูและบุคลากร 
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กลยุทธ์ 
1.   ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม  ส านึกรักท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย  สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา

และอยู่อย่างพอเพียง 
2.  บริหารสู่ความส าเร็จแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้โอกาสการเข้าเรียนและดูแลช่วยเหลือ 
3.  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน 
4.  พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ให้มีความช านาญในการบริหารและใช้หลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ   
5.  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหาร

จัดการที่ดี 
6.  ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม   และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1.   รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 
 2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7.   รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 
จุดเน้นการจัดการศึกษา 
 ประเด็นกลยุทธ์และจุดเน้น 

กลยุทธ์ จุดเน้น 
1.ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม  
ส านึกรักท้องถิ่นและความเป็นชาติ
ไทย  สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิต 
อาสาและอยู่อย่างพอเพียง             

1.1  นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาในทุกระดับ
ช่วงชั้น 
1.2  ส่งเสริมเด็กให้ส านึกความเป็นชาติไทยรักท้องถิ่น ยึดมั่นการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
1.3  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก กิน อยู่อย่างพอเพียงในทุกกลุ่ม
สาระ และทุกระดับและขยายสู่ชุมชน  
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม
อย่างต่อเนื่อง  
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กลยุทธ์ จุดเน้น 
2.บริหารสู่ความส าเร็จแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อให้โอกาสการเข้าเรียนและ
ดูแลช่วยเหลือ 

2.1 การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แบบมีส่วนร่วม                               
2.2 การสร้างโอกาสการเข้าเรียนอย่างเสมอภาค                                         
2.3 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ                 
2.4 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีคุณภาพและส่งเสริม
การเรียนรู้สู่อาเซียน 

3.1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  
3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น 
และ o-nets สาระหลักเพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ 3 
3.3 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต 
3.4 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน 
3.5 นักเรียนทุกคนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิด
ขั้นพ้ืนฐาน (literacy , Numeracy & Reasoning  Abilities) 
3.6 นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
ศิลปะศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel  to  
Excellence) 
3.7 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN  
Community) 

4. พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ความช านาญในการบริหารและใช้
หลักสูตร เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองและท าวิจัยในชั้น
เรียน อย่าง ต่อเนื่อง 
4.2 นิเทศภายในเพ่ือติดตามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วย
หลักการของกัลยาณมิตร   
4.3 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขอความร่วมมือชุมชน/ภูมิปัญญา/ท้องถิ่นให้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5.  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ 

5.1 ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการให้เพียงพอ 
5.2 ส่งเสริมเครือข่าย การเรียนรู้บนเว็บไซด์ 

5.3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสอน 
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อัตลักษณ์ 
   โรงเรียนงามสง่า การศึกษาก้าวไกล  ใฝ่คุณธรรมน าความรู้  อยู่อย่างพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ 
   วัฒนธรรมไทยไหว้สวย 
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ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา     
พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดแสงสรรค์จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดแสงสรรค์จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

    ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

           

 

     (นายอุดม  โพธิน าแสง) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

๕ 
๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   ๑ 
๑.๒  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕ 
๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ 
๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑ 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

๕ 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๑ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ๒ 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม           

๕ 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๒ 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน   ๑ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๕ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ๑ 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๑ 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 
๒ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ๒ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๒ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมอืการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  

๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๒ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๒ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ๒  
มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ       เกิด

ประสิทธิผล 
 

๒๐ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ 
๖.๒   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ 
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
๓ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๓ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๓ 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๓ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ๒ 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

๒๐ ๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔  
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ๔  
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น ๔  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ๔  

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑ 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑ 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๐.๕ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๕ 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๕ 
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๕ 
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย 

 

๕ ๑๐.๑   จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๓ 

๑๐.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย  

๕ ๑๑.๑   จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ 
๑๑.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ 
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ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา     
พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดแสงสรรค์จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดแสงสรรค์จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

    ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

           

 

     (นายอุดม  โพธิน าแสง) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

๕ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ            
๑ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   ๑ 
๑.๖    สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  

ตามจินตนาการ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑ 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่อง 

 

๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 

รอบตัว                
๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน   ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

 

๕ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๒ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

๕ 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

 

๕ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา       

๒ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๑ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ ๑ 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 

๘.๒   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                               

๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ๒ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 

๒ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                   คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ    
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
สม่ าเสมอ 

๒ 

๑๐.๖   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 



15 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ                                         

 

๑๐ 

๑๑.๑   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน  

๔ 

๑๑.๒   จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓   จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

 

๕ 

๑๒.๑   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๐.๕ 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๐.๕ 

๑๒.๖   จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

๑ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๑๐ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๐ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง                                                                     

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที่

ก าหนดขึน้ 

 

๕ ๑๔.๑   จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๓ 

๑๔.๒   ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 

๕ 
๑๕.๑   จัดโครงการ กิจกรรมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

๓ 

๑๕.๒   ผลการด าเนินงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
บรรลุตามเป้าหมาย 

๒ 
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ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 

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

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดแสงสรรค์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย  และได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดแสงสรรค์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 

 

 

     (นายอุดม  โพธิน าแสง) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย    ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติภัย  และสิ่งเสพติด ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีเยีย่ม 
2.1 ร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง   ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2 มีความม่ันใจ  และกล้าแสดงออก ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเยี่ยม 
3.1 มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเยี่ยม 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง  ๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการและธรรมชาติ  ของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.8 ครมูีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้  ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล หรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการการ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่  7  สถานศึกษามีการจัดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ                  

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
7.2 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม                                            

8.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.5 น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   

ระดับดีเยี่ยม 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  ระดับดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  11  การจัดกิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 
11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ  92 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/  

นันทนาการ ตามจินตนาการ 
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า  และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
4.1 สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู  และสื่อสารโดยการพูด  หรือเขียนตาม

คิดของตนเอง 
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดีมาก 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง       ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
7.6 ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.8 ครูประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีสถานศึกษา ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  และเต็ม

ความสามารถ 
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ระดับดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดับดีเยี่ยม 
8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                                                                                  

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด ระดับดีเยี่ยม 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  ติดตาม  ดูแล  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด

ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ระดับดีเยี่ยม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ระดับดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ของผู้เรียน 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  
ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ 

ระดับดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ(ระดับดีมาก) 

ระดับดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่นและ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนแบบมีส่วนร่วม 
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง          

ระดับดีเยี่ยม 

12.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

12.4 ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง   

ระดับดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็น ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษา  กับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมาย  ปรัชญา  
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น      

ระดับดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับสูงข้ึน                                                                                                                          

ระดับดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ  กิจกรรมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงาน น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย 

ระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ 
  
 การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐานให้ยึดตามหนังสือ 
 1. แนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (เล่มสีชมพู) 
 2. แนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา (เล่มสีฟ้า) 
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