
 
 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย  
และคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
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ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

  โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป การศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยใน อนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของทุกระดับ กอน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จำเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให สอดคลองกัน จึงให
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการ ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื ้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ไดกำหนดการจัดระบบ 
โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสำคัญขอหนึ่ง คือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศกึษา โดยมาตรา 31 ใหกระทรวงมีอำนาจหนาที่
กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให
หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที ่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสู การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงขอปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานใหเหมาะสม และสอดคลองกัน เพื่อนำไปสู การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตปการศกึษา 2562 เปนตนไป  

   ประกาศ ณ วันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  

 

 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 



มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย 

แนบทายประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทรเรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบบัลงวันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
 มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  
 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  
 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคดิพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  
 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  
 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  
 2.4 จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง  
 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ  
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
 3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข  
 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ และพัฒนาการเด็ก 

 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบทายประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทรเรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบบัลงวันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน  
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา  
  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
  1) มีคุณลักษณะ และคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
  2) มีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย  
  3) มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย  
  4) มีสุขภาวะรางกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4 พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิ และปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพฒันา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
  

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน และระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปการศึกษา 2562 
--------------------------------------------- 

 
โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 

2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิร ูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 กำหนดใหสถานศึกษาตอง
ดำเนินการกำหนดมาตรฐาน และคาเปาหมาย มาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรและผูเกี่ยวของใชกรอบ
ดำเนินงานวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

โรงเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงขอประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวน
รวมของผูเกี ่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครองและประชาชนในชุมชนเหมาะสมและสอดคลองกัน 
นำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

  



คาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
แนบทายประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปการศกึษา 2562 
ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 
--------------------------------------------- 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
 ๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ด ี

รอยละ 85  
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
ด ี

รอยละ 85 
 ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ด ี

รอยละ 85  
 ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด ี

รอยละ 85  
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ด ี

รอยละ 85  
 ๖)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ด ี

รอยละ 85  
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
 ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดี 

รอยละ 85  
 ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ด ี

รอยละ 85  
 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ด ี

รอยละ 85  
 ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ด ี

รอยละ 85  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ดีเลิศ 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 
ดีเลิศ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  ดีเลิศ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 
ดีเลิศ 

 ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  ดีเลิศ 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 

 

  



คาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบทายประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปการศกึษา 2562 
ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 
--------------------------------------------- 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
 ๑.๑  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได 
ด ี

รอยละ 85 

 ๑.๒  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  ด ี
รอยละ 85 

 ๑.๓  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม   ดี 
รอยละ 85 

 ๑.๔  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได  

ด ี
รอยละ 85 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔  ดาน สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น 

ดีเลิศ 

 ๒.๒  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน   ดีเลิศ 

 ๒.๓  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ดีเลิศ 

 ๒.๔  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ  ดีเลิศ 

 ๒.๕  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

ดีเลิศ 

 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  

 ๓.๑.  จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ   

ดีเลิศ 

 ๓.๒  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ 

 ๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 

  



เกณฑการประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาตรประมาณคา รอยละ 
4.75 – 5.00 95.00-100.00 ยอดเยี่ยม 
4.00 – 4.74 80.00-94.99 ดีเลิศ 
3.25 – 3.99 65.00-79.99 ด ี
2.50 – 3.24 50.00-64.99 ปานกลาง 
1.00 – 2.49 0-49.99 กำลังพัฒนา 

 

การกำหนดน้ำหนักคะแนน 

 

น้ำหนักคะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน การดำเนินการ  

5 ดำเนินการตามเกณฑครบถวนสมบูรณ เหมาะสม เปนไปได ผลการตรวจสอบ
คุณภาพนาเชื่อถือ สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน และมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง เปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย และมีนวัตกรรมหรือเปนแบบอยางที่ดี 

ยอดเยี่ยม 

4 ดำเนินการตามเกณฑครบถวนสมบูรณ เหมาะสม เปนไปได ผลการตรวจสอบ
คุณภาพนาเชื่อถือ สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน และมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง 

ดีเลิศ 

3 ดำเนินการตามเกณฑครบถวนสมบูรณ เหมาะสม เปนไปได ผลการตรวจสอบ 
คุณภาพนาเชื่อถือ สงผลตอการยกระดับ คุณภาพผูเรียน 

ด ี

2 ดำเนินการไดเหมาะสม เปนไปได ผลการ ตรวจสอบคุณภาพมีความนาเชื่อถือ 
เปนไปตามเกณฑ แตไมครบถวนในบางประเด็น 

ปานกลาง 

1 ไมสามารถดำเนินการไดตามเกณฑเปน สวนใหญ กำลังพัฒนา 
 

 

  



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ที่     /๒๕๖2 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 

---------------------------------------------------- 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งระบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ระบุใหสถานศึกษากำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทร จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและจัดทำคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผู
ที่มีสวนเกี่ยวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและจัดทำคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีหนาที่รวมประชุม หารือ และดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและ
จัดทำคาเปาหมาย และประเมินความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาชาติ ดังนี้ 

1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ผอ.รร.วัดบอพระอินทร        ประธานกรรมการ 
2. นางปราณี  คำแท   ศึกษานิเทศก         กรรมการ 
3. นางดริญญา  ชัยปญญา  คร ู          กรรมการ 
4. นางอรอุมา  นอกกลาง  คร ู          กรรมการ 
5. นางขนิษฐา  การะเกตุ  คร ู         กรรมการ 
6. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง  คร ู          กรรมการ 
7. นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา  ครูอัตราจาง         กรรมการ 
8. นางสาวขวัญชนก  มวงทอง  ครูพ่ีเลี้ยง         กรรมการ 
9. นางสาววรรณภา  เงินพุม  คร ู          กรรมการและเลขา 
มีหนาที่  ประชุมกำหนดมาตรฐาน คาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

สรุปผล เพื่อจัดทำประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร  เรื ่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมาย
ความสำเร็จของโรงเรียน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ  สมศ.ตอไป 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

 
 
(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร )                                 

          ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 


