
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

*********************************************** 
 
 โดยที ่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3)  มาตรา 31  และมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย  
และมาตรฐานการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการ    
อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ
มีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาพิเศษ 
พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายนี้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื ่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดำเนินการ            
อย่างต่อเนื่อง  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564 

 
                                                

 

 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

*********************************************** 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนด
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์
และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหลวง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทั ้งบุคลากรในโรงเรียน ผู ้ปกครองและชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพ                    
ตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองหลวง  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
จ ึงได้กำหนดค่าเป ้าหมายการพ ัฒนาตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษาระด ับการศ ึกษาปฐมวัย                          
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
 

  ประกาศ ณ วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564 

 

                                                  
 



 
 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดี                    
ของสังคม 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบท                         
ของท้องถิ่น 

ดีเลิศ  

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๓จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

*********************************************** 
 โดยที ่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา                       
พ.ศ. 2553 ที ่ปรับปรุงใหม่  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที ่กำหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประเม ินค ุณภาพภายนอก  อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3)  มาตรา 31  และมาตรา 48                             
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอำนาจ
หน้าที่กำหนดนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษา             
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561  ลงวันที ่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน        
ตามเอกสารแนบท้ายนี ้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง  นำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา                      
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564 
 

                                               

 

 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

*********************************************** 
 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืยฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่สอง                   
ที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง      
อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหลวง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองหลวง  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั ้นพื ้นฐาน                
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 

 

  ประกาศ ณ วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564 

 

                                                  

 



 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง 
********************************* 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

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

ระดับดีเลิศ 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

  



 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 


