
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

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

 โดยมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 8 เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2563 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษามาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียน
รวม) เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
(นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
 
 



 

 
 
 

 
การให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

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

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4            
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองแล้ว เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 

 
 
 

(นายวิชัย ฉ่ ามาลัย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
 10 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖3 มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
  ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
  ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
        การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานท่ีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  (เรียนรวม) 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) พ.ศ.2563 
มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลพัฒนาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 1.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน 

1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือ การส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น 
หรือ การอาชีพ หรือ การด าเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ

บุคคล 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

..................................................................... 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้ปรับมาตรฐานการศึกษา         
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
(เรียนรวม) จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4              
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
(นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
การให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

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

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4            
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึ กษา            
ของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองแล้วนั้น  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน เห็นขอบให้ด าเนินการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 

(นายวิชัย ฉ่ ามาลัย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
10 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

............................................................. 
ระดับปฐมวัย 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
87.00 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 89.00 ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 90.00 ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 
79.00 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 92.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 92.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 90.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 88.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
90.00 ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 83.00 ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายคือ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  82.00 ยอดเยี่ยม 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 90.00 ยอดเยี่ยม 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 89.00 ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
94.00 ยอดเยี่ยม 

 ค่าเป้าหมายคือ ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖3 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 78.00 ดี 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
78.00 ดี 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗8.๐๐ ดี 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 81.00 ดีเลิศ 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 81.00 ดีเลิศ 

 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 83.00 ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 81.00 ดีเลิศ 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93.00 ยอดเยี่ยม 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 93.00 ยอดเยี่ยม 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 81.00 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  95.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 83.00 ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
85.00 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 85.00 ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
85.00 ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

85.00 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
82.00 ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรูท่ี้เอื้อต่อการเรียนรู้ 81.00 ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 83.00 ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 83.00 ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
82.00 ดีเลิศ 

 ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
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ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖3 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ 

68.00 ปานกลาง 

 2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือ การส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือ การอาชีพ หรือ การด าเนินชีวิตในสังคม ได้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

68.00 ปานกลาง 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  70.00 ดี 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และความเป็นไทยตามศักยภาพ

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
71.00 ดี 

ค่าเป้าหมายคือ ปานกลาง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  92.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80.00 ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
82.00 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 78.00 ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
78.00 ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

78.00 ดี 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
68.00 ปานกลาง 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรูท่ี้เอื้อต่อการเรียนรู้ 68.00 ปานกลาง 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 73.00 ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 68.00 ปานกลาง 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
68.00 ปานกลาง 

 ค่าเป้าหมายคือ ปานกลาง 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
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 ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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