
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

.................................... 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืน  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่                         
๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒                      
วันท่ี ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

              ( นายกิติกร  ศิรินิกร.) 
                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ ระดับดียี่ยม 
๑.๑ มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
     อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรตผิู้อื่น ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์/กีฬา/นันทนาการ 
     ตามจินตนาการ 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเย่ียม 

๒.๑ มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ 
                 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเย่ียม 
 

๓.๑ มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และ 
     สื่อต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ะหว่างกัน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
                 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

ระดับดีเย่ียม 
 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดู หรือเขียนตามความคดิของตนเอง ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตผุลประกอบ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๔.๔ มคีวามคดิริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูใจ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร ระดับดีเย่ียม 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๕ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๕ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ 
                 ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเย่ียม 
 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๖.๔ มคีวามรูส้ึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหาความเกีย่วกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
      และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู ้
      เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพัฒนาการ 
     ทางสติปัญญา 

ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      มาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู ้

ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการเรยีนและ 
      คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่คนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 
      การสอน 

ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ร้อยละ๑๐๐ได้ระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 
๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 

      เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีเยี่ยม 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ ระดับดีเยี่ยม 
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดับดีเยี่ยม 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
                 ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับดีเย่ียม 
 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ระดับดีเยี่ยม 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

      ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                   ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเย่ียม 
 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ 

        ความสนใจ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและ 
        ความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรู้ได้ได้ด้วย 

        ตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ระดับดีเยี่ยม 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มีประสิทธภิาพและครอบคลมุถึงผูเ้รยีนทุกคน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ระดับดีเยี่ยม 
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มสีิ่งอ านวยความสะดวก 
       พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเอง และหรือ 

       เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ระดับดีเย่ียม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 
       คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 



๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพัฒนาคณุภาพ 

       สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ตดิตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       อย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานประเมินคณุภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาท่ีมกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 

                    การเรียนรู้ 
ระดับดีเย่ียม 

 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
       ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา 

       รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
       ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึน้ ระดับดีเยีย่ม 

 

๑๔.๑. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลักษณะให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการส่งเสริมและพัฒนาคณุลักษณะให้บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาของผูเ้รียน 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๔.๓ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลักษณะให้บรรลุตามจุดเน้น (อัตลักษณ์)ของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๔ ผลการส่งเสริมและพัฒนาคณุลักษณะให้บรรลตุามจดุเน้น (อัตลักษณ์)ของผูเ้รียน ผู้รับผิดชอบ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                   เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ระดับดีมาก 

๑๕.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในการทดสอบระดับชาติ (NT และ O – NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕   ระดับดีเยี่ยม 
๑๕.๒ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่  ๑  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ทุกคน  อ่านออกเขียนได้ในบัญชีค า
พื้นฐานท่ีก าหนด 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๕.๓ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่  ๑  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๔ ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  พัฒนาตนเองในหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับภารกจิ
หลักไม่น้อยกว่า  ๓  หลักสูตรผ่านระบบ TEPE Online 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

.................................... 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืน จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

              ( นายกิติกร  ศิรินิกร ) 

                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กรณีครูปฐมวัย ๒ คนขึ้นไป 



การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดียี่ยม 
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวยั ร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงตอ่โรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพตดิ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีเย่ียม 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเอง ร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๒ มคีวามมั่นใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๓ ควบคมุอารมณ์ของตนเองไดเ้หมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาต ิ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเย่ียม 

๓.๑ มีวินยั รับผดิชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครุอาจารย ์ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๓.๒ มคีวามซื่อสัตยส์ุจรติ ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเย่ียม 

๔.๑ สนใจเรยีนรูส้ิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู ้ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๔.๒ มคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๔.๓ มีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๔.๕ มจีินตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์ ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม 

๕.๑ ครู.เข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา 
     ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ ์

ระดับดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจดั 
     ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ระดับดีเยี่ยม 

๕.๓ ครูบริหารจดัการที่สร้างวินัยเชิงบวก ระดับดีเยี่ยม 



๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ระดับดีเยี่ยม 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวดัและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผล 
     พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ระดับดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีต่นรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ ์ ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา ระดับดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผูป้กครอง ระดับดีเยี่ยม 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

๕.๑๐  ครูจดัท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจดัการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

๖.๒ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์  ภาวะผูน้ า  และความคดิริเริ่มที่เน้นการพฒันาเด็กปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด 
     ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรกึษา  ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม 
     ศักยภาพและเตม็เวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบรหิารจดัการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวทางการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 

๗.๑ มหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบตัิได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 

๗.๒ มรีะบบและกลไกใหผู้้มสี่วนรว่มทุกฝ่ายตระหนักและเขา้ใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

๗.๓ จดักิจกรรมเสรมิสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 

๗.๕ จดัสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ระดับดีเยี่ยม 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๘.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๓ จดัระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๕ น าผลการประเมินผลคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 



มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙ สถานศกึษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับดีเย่ียม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๙.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 

                    ของการศึกษาปฐมวัย 
ระดับดีเย่ียม 

 

๑๐.๑. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลักษณะให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาของ
ผู้เรยีน ผู้รับผิดชอบ  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการส่งเสริมและพัฒนาคณุลักษณะให้บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาของผูเ้รียน 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

๑๐.๓ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลักษณะให้บรรลุตามจุดเน้น (อัตลักษณ์)ของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๔ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลักษณะให้บรรลุตามจุดเน้น (อัตลักษณ์)ของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ 

                    คุณภาพให้สูงข้ึน 

ระดับดีเยี่ยม 
 

๑๑.๑ จัดโครงการ   กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๒  ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

 
 
 

 


