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คำนำ 
 

  การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปนกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แทจริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยได 
กำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวน 
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดใหสถานศึกษา และหนวยงาน ตนสังกัดตองดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ระบุให
สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงไดดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสำหรับ
ดำเนินงาน ตามนโยบาย และจุดเนนในระดับสถานศึกษา โดยใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้โรงเรียนไดกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใชมาตรฐานการศึกษา และกำหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 
สำหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
โรงเรียนวัดบอพระอินทรขอขอบคุณ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกทาน ที่มีสวน
รวมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา และกำหนดคาเปาหมายสำหรับการพัฒนาในครั้งนี้ และหวังวาเอกสาร 
ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการดำเนินงานใชมาตรฐาน
การศึกษา เพื ่อพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่สงผลตอ
คุณภาพ ผูเรียนตอไป  
 
 

โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
6  พฤษภาคม 2562 
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สวนที ่1 
บทนำ 

 
ความเปนมา 
  การศกึษาเปนกระบวนการทีท่ำใหคนมีความรู และคุณสมบัติตาง ๆ ที่ชวยใหคนนั้นอยูรอดในโลกได 
เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพคนที่เปน
ผลผลิตของการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย ปจจุบันรูปแบบการศึกษาสวนใหญจะเปนการศึกษาใน
ระบบ ดังนั้นสถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยางไรก็ตามในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญยังมีความเหลื่อมล้ำแตกตางกัน ทั้งในดาน
งบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแมแตปจจัยดานผูเรียน รวมทั้งปจจัยเอื้ออื่น ๆ เชน ความรวมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรที่อยูใกลเคียงสถานศึกษา และการ
ติดตามชวยเหลืออยางใกลชิด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด สิ่งเหลานี้ลวนสงผล
กระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งปจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง มี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบท และความตองการของตนเอง คุณภาพผูเรียน และคุณภาพในการ
บริหารจัดการจึงมีความแตกตางกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงกำหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนำไปสูการกำหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับไดมีการประกาศใช
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2561 สำหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดำเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำใหเกิดความมั่นใจ
แกผู มีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน และคงรักษาไวซึ่ง
มาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  
 
กรอบความคิดในการทบทวน และปรับปรุงมาตรฐาน  
  กรอบความคิดในการทบทวน และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดศึกษาเอกสาร 
และกฎหมายที่เก่ียวของ ดังนี้  
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
  2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
  3. แผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579  
  4. การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน  
  5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และที่ปรับปรุง 
  6. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561  
  7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศนูยการศึกษาพิเศษ 
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สวนที ่2 
มาตรฐานการศกึษา คำอธิบาย และระดับคณุภาพ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวคิดวาตองเปนมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได
จริง ประเมินไดจริง กระชับ และจำนวนนอย แตสามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษา
ไดจริง ขอมูลที ่ไดเกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับหนวยงานตนสังกัด และระดับชาติ ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึง
เนนที่คุณภาพผูเรียน คุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ และขอกำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา กำหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับกำลังพัฒนา ระดับปานกลาง 
ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
พ.ศ. 2562 ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี ้ 
 

 มาตรฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร พ.ศ. 2562 ระดับปฐมวัย มจีำนวน 3 มาตรฐาน 14 ประเด็น แยก
เปนรายมาตรฐาน ดังนี ้ 
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก ประกอบดวย 4 ประเดน็  
  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ ประกอบดวย 6 ประเด็น  
  มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ประกอบดวย 4 ประเด็น  
 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
  1. มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได    
  2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
  3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม    
  4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได   
 
 คำอธิบายมาตรฐาน  
  ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  
  ประเด็นที ่1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได  
   ประเด็นพจิารณา 
   เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดด ีใชมือ และ
ตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย 
  ประเด็นที ่2  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  
   ประเด็นพจิารณา 
   เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน มีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลา
พูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด ชื่นชม และมีความสุขกับ ศลิปะ ดนตร ีและการเคลื่อนไหว   
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  ประเด็นที ่3  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
   ประเด็นพจิารณา 
   เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัด และพอเพียง มี
สวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน ยอมรับหรือเคารพความแตกตาง ระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม 
พื้นฐาน ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน เลน และทำงานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยง โดย
ปราศจากการใชความรุนแรง   
  ประเด็นที ่4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  
   ประเด็นพจิารณา 
   เด็กสนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื ่นเขาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ สงสัย และ
พยายามคนหาคำตอบ อานนิทาน และเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ 
ได สรางสรรคผลงานตามความคิด และจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปน
ตน และใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื ่องมือในการเรียนรูและ
แสวงหาความรูได 
 

 การใหระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ยังไมบรรลุตาม 
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดทุกดาน 

ปานกลาง - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ยังไมบรรลุตาม 
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดบางดาน 

ด ี - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บรรลุตามเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนดทุกดาน 

ดีเลิศ - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนดทุกดาน 

ยอดเยี่ยม - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนดทุกดาน และมีความพรอมในการศึกษาระดับสูงข้ึน 

 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
  1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน    
  2. จัดครใูหเพียงพอกับชั้นเรียน    
  3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ    
  4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ    
  5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ    
  6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม   
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 คำอธิบายมาตรฐาน  
  สถานศึกษาดำเนินการบริหาร และจัดการสถานศึกษาที ่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครู และ
บุคลากร ดานขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอม และสื่อเพื่อการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
อยางเปนระบบ และตอเนื่อง เพ่ือสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  ประเด็นที ่1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  
   ประเด็นพจิารณา 
   สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมอยางเปนองครวม และเหมาะสมตามวัยระดับ 
เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัต ิตอบสนองความตองการ และความแตกตางของเด็กปกต ิและ
กลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวถิีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น 
  ประเด็นที ่2  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  
   ประเด็นพจิารณา 
   สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือ
ผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน    
  ประเด็นที ่3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  
   ประเด็นพจิารณา 
   พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการวิเคราะห และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสำคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว 
  ประเด็นที ่4  จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง  
   ประเด็นพจิารณา 
   สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย สงเสริมให
เกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู 
เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบ
เสาะหาความรู   
  ประเด็นที ่5 ใหบร ิการสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื ่อการเร ียนรู  เพื ่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ  
   ประเด็นพจิารณา 
   สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ และพัฒนาคร ู    
  ประเด็นที ่6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  
   ประเด็นพจิารณา  
   สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป นำผลการประเมินไปปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครอง และผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ใหหนวยงานตนสังกัด  
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 การใหระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไมยืดหยุน ไมสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
บริบทของทองถ่ิน  
2. มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของทองถิ่น  
2. มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ด ี 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของทองถิ่น  
2. จัดครูใหเพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน  
3. มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอคุณภาพเด็ก
เปนรายบุคคล  
4. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ และ
หลากหลาย  
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการ จัด
ประสบการณ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่สงผลตอคุณภาพตาม มาตรฐานของ 
สถานศึกษา และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

ดีเลิศ 1. มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของทองถ่ิน  
2. จัดครูใหเพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน  
3. มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอคุณภาพเด็ก
เปนรายบุคคล ตรงความตองการของคร ูและสถานศึกษา  
4. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ และ
หลากหลาย  
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา การชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานที่สงผล 
ตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสให
ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

ยอดเยี่ยม 1. มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของทองถ่ิน  
2. จัดครูใหเพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน  
3. มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณทีส่งผลตอคุณภาพเด็ก
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

เปนรายบุคคล ตรงความตองการของคร ูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ  
4. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ และ
หลากหลาย  
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่เหมาะสม และตอเนื่อง มีการชี้แนะ
ระหวางการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทกุฝายมีสวนรวมจนเปนแบบอยางที่ด ีและไดรับ
การยอมรับจากชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
  1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ    
  2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข    
  3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    
  4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ และพัฒนาเด็ก   
 
 คำอธิบายมาตรฐาน  
  ครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศกัยภาพ รูจักเด็กเปนรายบุคคล และ
สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลน และลงมือกระทำผานประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ใชสื ่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตาม และประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางเปน
ระบบ 
  ประเด็นที ่1  จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศกัยภาพ  
   ประเด็นพิจารณา  
   ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดาน
รางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 
  ประเด็นที ่2  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข  
   ประเด็นพิจารณา  
   ครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ 
ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลาย
รูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง    
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  ประเด็นที ่3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
   ประเด็นพิจารณา  
   ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ สำหรับมุม
ประสบการณ และการจัดกิจกรรม เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแล
ตนไม เปนตน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน 
กลองดิจิตอล คอมพิวเตอรสำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิด และหาคำตอบ เปนตน 
  ประเด็นที ่4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด ประสบการณ และพัฒนาการเด็ก  
   ประเด็นพจิารณา  
   ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือ และวิธีการที่
หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครอง และผูเก่ียวของมีสวนรวม 
และนำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ 
 
 การใหระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาไมสมดุล  
2. ไมสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม อยางอิสระตาม
ความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

ปานกลาง 1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเดก็มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุล  
2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระตาม
ความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

ด ี 1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพของเดก็เปนรายบุคคล  
2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ 
และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  
3. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผูปกครอง และ
ผูเก่ียวของมีสวนรวม นำผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และพัฒนา
เด็ก 

ดีเลิศ 1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพ โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน และ
ผูเก่ียวของ  
2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  
3. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใช
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผูปกครอง และ
ผูเก่ียวของมีสวนรวม นำผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และพัฒนาเดก็ 

ยอดเยี่ยม 1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพ โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน และ
ผูเก่ียวของ และเปนแบบอยางที่ด ี 
2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ 
และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  
3. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใช
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผูปกครอง และ
ผูเกี่ยวของมีสวนรวม นำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และพัฒนาเด็ก 

 
 มาตรฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร พ.ศ.2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 3 มาตรฐาน 21 
ประเด็น แยกเปนรายมาตรฐาน ดังนี ้ 
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเรียน  
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประกอบดวย 6 ประเด็น 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย 4 ประเด็น 
  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ ประกอบดวย 6 ประเด็น  
  มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ประกอบดวย 5 ประเด็น  
 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
  ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน ความ
คิดเห็น และแกปญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
  ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศกึษากำหนด 
   ๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย 
   ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
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 คำอธิบายมาตรฐาน  
  ผลการเรียนรูที่เปนคุภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถใน
การอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เปนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจใน
ทองถิ่น และความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทาง
รางกาย และจิตสังคม  
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  ประเด็นที ่1  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนดในแตละระดับชั้น 
  ประเด็นที่ 2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คดิอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ
โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล 
  ประเด็นที่ 3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเอง และการทำงานเปนทีม เชื่อมโยง
องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 
  ประเด็นที่ 4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง และ
สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
  ประเด็นที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนบรรล ุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดาน
ความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาต ิหรือผลการ
ทดสอบอื่น ๆ 
  ประเด็นที่ 6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทำงานหรืองานอาชีพ 
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 2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  ประเด็นที ่1  มีคณุลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศกึษากำหนด 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยม และจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ประเด็นที ่2  มีความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย 
  ประเด็นที ่3  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนยอมรับ และอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ี
  ประเด็นที ่4  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
   ประเด็นพจิารณา  
   ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละ
ชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
 
 การใหระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
 1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ต่ำ
กวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 1.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ำกวาเปาที่
สถานศึกษากำหนด  
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
 2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดตี่ำกวาเปาหมายที ่สถานศึกษากำหนด  
 2.2 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมต่ำกวาเปาหมายที่ สถานศึกษากำหนด 

ปานกลาง 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
 1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 1.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เปนไปตามเปาหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด  
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
 2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที ่สถานศึกษากำหนด  
 2.2 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ด ี 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
 1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 1.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เปนไปตามเปาหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด  
 1.3 ผูเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได 
 1.4 ผูเรียนมีความรู และทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม  
 1.5 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย 
 1.6 ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
 2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 2.3 ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย 
 2.4 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ดีเลิศ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
 1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูง
กวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 1.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
 1.3 ผูเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได  
 1.4 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
 1.5 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
 1.6 ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่
สูงข้ึน และการทำงานหรืองานอาชีพ  
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
 2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 2.3 ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย 
 2.4 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสาธารณะตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
 1.1 ผูเรียนมีความสารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
 1.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
 1.3 ผูเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได  
 1.4 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใช และเผยแพร  
 1.5 ผูเรียนมีความสารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  
 1.6 ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่
สูงข้ึน และการทำงานหรืองานอาชีพ 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
 2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด เปน
แบบอยางได  
 2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย  
 2.3 ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย  
 2.4 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
  ๑. มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ๒. มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
  ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 
  ๔. พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๕. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนร 
 
 คำอธิบายมาตรฐาน  
  เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธ
กิจอยางชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
ทุกกลุมเปาหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครู และบุคคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู 
รวมทั้ง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
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  ประเด็นที ่1  มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
   ประเด็นพจิารณา  
   สถานศึกษากำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล 
และของตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ประเด็นที ่2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา  
   ประเด็นพจิารณา  
   สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร และผูท่ี
เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
  ประเด็นที ่3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย  
   ประเด็นพิจารณา  
   สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย 
  ประเด็นที ่4 พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ประเด็นพจิารณา  
   สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางาน และการเรียนรูของผูเรียน 
  ประเด็นที ่5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
   ประเด็นพจิารณา  
   สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอม
ทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 
  ประเด็นที ่6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการ และการจัดการเรียนรู 
   ประเด็นพจิารณา  
   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 การใหระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 1. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไมชัดเจน  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาแตไมสงผลตอ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ปานกลาง 1. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติ  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 

ด ี 1. เปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย  
4. พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ เรียนรูอยางมีคุณภาพ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 1. มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาแหงชาต ิเปนไปไดในการ
ปฏิบัต ิ 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่ชัดเจน ม ีประสิทธิภาพสงผลตอ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 4. พัฒนาคร ูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตาม ความตองการของคร ูและสถานศึกษา  
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 1. มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาแหงชาต ิเปนไปไดในการ
ปฏิบัต ิทันตอการเปลี่ยนแปลง  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่ชัดเจน ม ีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย มี
การนำขอมูลมาใชในการ ปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และเปนแบบอยางได  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปน แบบอยางได 
4. พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม ความตองการของคร ู
และสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทาง วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ
มีความปลอดภัย  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
  ๑. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได 
  ๒. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
  ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๔. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
  ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร ู
 
 คำอธิบายมาตรฐาน  
  เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สราง
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก สรางปฏิสัมพันธที่ด ีครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และนำผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
  ประเด็นที ่1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช
ในชีวิตประจำวันได  
   ประเด็นพจิารณา  
   จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียน
ไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูท่ีมีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝก
ทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
  ประเด็นที ่2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  
   ประเด็นพจิารณา  
   มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการ
เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
  ประเด็นที ่3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก  
   ประเด็นพจิารณา  
   ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
  ประเด็นที ่4  ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  
   ประเด็นพิจารณา  
   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือ 
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ
นำไปใชพัฒนาการเรียนรู 
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  ประเด็นที ่5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื ่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 
    ประเด็นพิจารณา  
   ครู และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับ
เพ่ือนำไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
 การใหระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 1. จัดการเรียนรูที่ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่ไมเอื้อตอการเรียนรู  
3. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ 

ปานกลาง 1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต  
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  
3. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ด ี 1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต  
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
3. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

ดีเลิศ 1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  
3. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน โดยใชเครื่องมือ และวิธีการ
วัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข  
5. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม 1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และมีการเผยแพร  
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการ
เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  
3. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน โดยใชเครื่องมือ และวิธีการ
วัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข  
5. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางคร ูและผูเก่ียวของ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ครู และผูเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 
 เกณฑการกำหนดคาเปาหมาย 
  1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกำหนดคา
เปาหมาย 
  2. การกำหนดคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเปน “ระดับคุณภาพ” หรือเปน 
“รอยละ” ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  3. แบบประเมิน 4 ฉบับ คือ 
   3.1 ฉบับที่ 1 แบบประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ประเมิน
โดยครูประจำชั้นระดับปฐมวัย 
   3.2 ฉบับที่ 2 แบบประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และ
การจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ประเมินโดย ผูบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.3 ฉบับที่ 3 แบบประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเมินโดยครูประจำชั้นระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.4 ฉบับที่ 4 แบบประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ประเมินโดย ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  4. กำหนด ระดับคณุภาพ 5 ระดับ เพ่ือใหสอดคลองกับการประเมิน มีเกณฑการประเมิน  
  ดังนี ้
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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 ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพนาเชื่อถือ สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน และมี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง เปนที่พึงพอใจของทุกฝาย และมีนวัตกรรมหรือ
เปนแบบอยางท่ีดี 

ยอดเยี่ยม 

4 ดำเนินการตามเกณฑครบถวนสมบูรณ เหมาะสม เปนไปได ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพนาเชื่อถือ สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน และมี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง 

ดีเลิศ 

3 ดำเนินการตามเกณฑครบถวนสมบูรณ เหมาะสม เปนไปได ผลการ
ตรวจสอบ คุณภาพนาเชื่อถือ สงผลตอการยกระดับ คุณภาพผูเรียน 

ด ี

2 ดำเนินการไดเหมาะสม เปนไปได ผลการ ตรวจสอบคุณภาพมีความ
นาเชื่อถือ เปนไปตามเกณฑ แตไมครบถวนในบางประเด็น 

ปานกลาง 

1 ไมสามารถดำเนินการไดตามเกณฑเปน สวนใหญ กำลังพัฒนา 
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สวนที ่3 
บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา 

 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามบทบาทหนาที่ดังตอไปนี ้ 
  1. จัดระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเปนกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนา และสรางความเชื่อมั่นใหแกสังคม ชุมชน และผูมีสวน
เก่ียวของ  
  2. การจัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาดังนี ้ 
   2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศกึษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสถานศกึษา และผูเก่ียวของดำเนินการ และถือเปนความ
รับผิดชอบสวนรวมกัน  
   2.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา และความ
ตองการจำเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพความสำเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา  
   2.3 ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   2.4 ประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยกำหนดผูรับผิดชอบใน
การประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคล และระดับสถานศึกษา และกำหนดการ
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการ และ
เครื่องมือที่หลากหลาย และเหมาะสม  
   2.5 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และนำผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา  
   2.6 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจำทุกป  
   2.7 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) และตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหการประกันคุณภาพ 
การศกึษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง  
  3. ใหความรวมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลเพื่อนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
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สวนที ่4 
คำนิยาม และความหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร พ.ศ. 2562 

 

คำขอความสำคัญ คำนิยาม/ความหมาย/ตัวอยาง หมายเหตุ 

กรอบหลักสูตร
ระดับ ทองถิ่น 

 กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นหมายถึงกรอบสาระการ 
เรียนรูทองถิ่นที่เปนแนวทางกวาง ๆ ระบุเปาหมายจุดเนน 
ของทองถิ่นสาระการเรียนรูหรือเรื่องตาง ๆ และแนวทาง 
ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถิ่นที ่สำนักงานเขต พื้นที่
การศกึษาจัดทำข้ึน เพ่ือใหสถานศึกษานำไปจัดทำ 
รายละเอียดของเนื้อหาองคความรูที่เก่ียวกับทองถิ่นให 
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา และนำไปสูการปฏิบัติจริง 

 

พัฒนากรอบ
หลักสูตร ระดับ
ทองถิ่นครบถวน 
อยางตอเนื่อง 

 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินครบถวนอยางตอเนื่อง 
หมายถึงการติดตามการนำกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นที ่
สถานศึกษานำไปใช และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นใหครอบคลุมสอดคลองกับ ความ
ตองการของสถานศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของ 
สถานศึกษา และทองถิ่น 

 คำวา “อยาง
ตอเนื่อง” พิจารณา
จากพฤติกรรม ตาม
ประเด็นการ 
พิจารณา และ
ชวงเวลา ของ
สถานศึกษาที่ 
ดำเนินการติดตอกัน
จน เกิดผลพัฒนาขึ้น
ในครั้ง ตอไป 

หลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย และ

หลักสูตร แกนกลาง
การศึกษา ขั้น

พื้นฐาน 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงหลักสูตรการปฐมวัย และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชในปจจุบัน 

 

กระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงบูรณา การ
กับสาระการเรียนรูสภาพแวดลอมใกลตัว ปญหาของ ชุมชน 
สังคมหรือประเทศชาต ินักเรียนสามารถสรางองค ความรูได
ดวยตนเองมีทักษะการคิด 

 

ผูเรียน  ผูเรียน หมายถึง ผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการ 
พิเศษไดแกกลุมพิการเรียนรวม กลุมดอยโอกาส และกลุม ที่มี
ความสามารถพิเศษ 

 

เครือขายบริการ  เครือขายบริการเก่ียวกับสื่อ และเทคโนโลย ีหมายถึง  
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คำขอความสำคัญ คำนิยาม/ความหมาย/ตัวอยาง หมายเหตุ 

เกี่ยวกับสื่อ และ
เทคโนโลยี 

เครือขายของหนวยงานตาง ๆ ที่จัดใหบริการกับ สถานศึกษา 

คุณภาพผูเรียนใน
ทุก ดาน 

 คุณภาพผูเรียนในทุกดาน หมายถึงคุณภาพผูเรียนในดาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

คุณภาพผูเรียนใน
ทุกดานอยาง

ตอเนื่อง 

 คุณภาพผูเรียนในทุกดานอยางตอเนื่อง หมายถึง 
พฤติกรรมประเด็น และชวงเวลาของสถานศึกษาที่ ดำเนินการ
ติดตอกันโดยเกิดผลพัฒนาข้ึน 

 คำวา “อยาง 
ตอเนื่อง”พิจารณา
จาก พฤติกรรมตาม
ประเด็น การ
พิจารณา และ
ชวงเวลาของ 
สถานศึกษาที่ 
ดำเนินการติดตอกัน
จน เกิดผลพัฒนาขึ้น
ในครั้งตอไป 

พัฒนาระบบ
ประกัน คุณภาพ

การศึกษา 

 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศกึษา 

 

ผลงาน และรางวัล  ผลงาน และรางวัล หมายถึงผลงาน และรางวัลที่ไดรับจาก
ทุกหนวยงาน ตั้งแตระดับชมเชยข้ึนไป 

 

การสงเสริม 
สนับสนุน ใหมีการ
จัดการเรียนรู โดย
ใชแหลงเรียนรูภูม ิ

ปญญาทองถิ่น และ
เครือขายวิชาการ 

อยางตอเนื่อง 

 สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูโดยใชแหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และเครือขายวิชาการอยางตอเนื่อง 
หมายถึงพิจารณาจากพฤติกรรมตามประเด็น และชวงเวลา
ของสถานศึกษาที่ดำเนินการติดตอกันจนเกิดผลพัฒนาข้ึน 

 คำวา“อยาง
ตอเนื่อง” พิจารณา
จากพฤติกรรม ตาม
ประเด็นการ 
พิจารณา และ
ชวงเวลา ของ
สถานศึกษาที่ 
ดำเนินการติดตอกัน
จน เกิดผลพัฒนาขึ้น
ในครั้ง ตอไป 

การจัดการความรู 
(knowledge 

management) 

 การจัดการความรู (knowledge management ) 
หมายถึงการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล และแหลง
ความรูอื่น ๆ มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนใน องคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
พัฒนางาน พัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คำขอความสำคัญ คำนิยาม/ความหมาย/ตัวอยาง หมายเหตุ 

ชุมชนแหงการ
เรียนรู ทางวิชาชีพ 

(Professional 
Learning 

Community) 

 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
community ) หมายถึงการรวมกลุมของบุคคลเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานหรือวิธีการทำงานเพื่อใหได 
ขอสรุปขององคความรูในการพัฒนา และแกปญหาที่เหมาะสม
ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด 

 

แหลงเรียนรู  แหลงเรียนรู หมายถึงแหลงขอมูลขาวสารเทคโนโลย ี
สารสนเทศ สถานที่บุคคลหรือคณะบุคคลที่สนับสนุน สงเสริม
ใหบุคลากรไดแสวงหาความรูอยางกวางขวาง และตอเนื่อง 
เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรที่ใฝรูใฝเรียนเกิด กระบวนการ และ
เปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 

บริบทของ
สถานศึกษา 

 บริบทของสถานศึกษา หมายถึงสภาพลักษณะสิ่งแวดลอม 
และองคประกอบอ่ืน ๆ ที่จะเปนแหลงเรียนรูใหบุคลากร ของ 
โรงเรียน ชุมชนทองถิ่น 

 

กระบวนการวิจัย  กระบวนการวิจัย หมายถึง กระบวนการคดิหรือ 
กระบวนการทำงานที่เปนขั้นตอนเพ่ือใหไดคำตอบขอสรุป ที่
เปนเหตุเปนผล และนำขอสรุปที่ไดมาพัฒนางานใหบรรล ุ
เปาหมายท่ีตองการซึ่งในทีนี้กระบวนการวิจัยไมได หมายถึง
งานวิจัยแตเปนลักษณะของการนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิค
การวิจัยเขามาใชในการพัฒนางาน 

 

ตอเนื่อง  ตอเนื่อง หมายถึง การนำผลการดำเนินงานที่ผานมาใชใน 
การวางแผนการปฏิบัติงานซึ่งผานการสังเคราะหการ 
ดำเนินงานที่ครอบคลุมปญหา ความตองการ และแนวทางเพ่ือ
พัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษาใหมี คณุภาพมาก
ยิ่งข้ึนตอไป 

 

รายงานผลการ 
ดำเนินงาน 

 รายงานผลการดำเนินงาน หมายถึง รายงานผลการ 
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา และ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ และนโยบายหรือ
ดานอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะของ สถานศึกษา 

 

การสรางหรือ
พัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยี 

 การสรางหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลย ีหมายถึง การ 
พัฒนาระบบทำงาน ดวยการสรางฐานขอมูลดวย โปรแกรม
สำเร็จรูปหรือโปรแกรมภายใต Microsoft Office หรือ การ
ปฏิบัติงานผานเว็บไซต เชน ระบบการ ควบคุมงบประมาณ 
ระบบการเบิกวัสดุสำนักงาน ที่สถานศึกษาไดพัฒนาข้ึน 

 



23 
 

คำขอความสำคัญ คำนิยาม/ความหมาย/ตัวอยาง หมายเหตุ 

อยางตอเนื่อง  อยางตอเนื่อง หมายถึง การใชนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
หรือมีการพัฒนาระบบงานท่ีเพิ่มขึ้นจากปกอน 

 

ผลงาน  ผลงาน ผลงานหมายถึงผลการดำเนินงานตามภารกิจของ 
กลุมงาน ภายในสถานศึกษาในการบริหาร และจัดการ 
การศกึษา 

 

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพ หมายถึง การดำเนินงานใหประสบ 
ผลสำเร็จ และถูกตองในระยะเวลาที่กำหนด 

 

ประโยชนตอ
การศึกษา 

 ประโยชนตอการศึกษาหมายถึงการนำผลงานไปใช 
ประโยชนในการแกปญหาหรือพัฒนาภารกิจของ หนวยงาน
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น โดยหนวยงาน
สามารถระบุหลักฐานเชิงประจักษอยาง ชัดเจนเก่ียวกับการนำ
ผลงานไปใชประโยชน 

 

เปนแบบอยางได  เปนแบบอยางได หมายถึงผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึง 
กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางานที่ประสบผลสำเร็จ เกิด
ประโยชนตอการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของการ บริหาร
จัดการสามารถเปนแบบอยางใหผูที่สนใจนำไปใช ประโยชนได 

 

พัฒนาการของเด็ก 
ปฐมวัย 

 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยหมายถึงพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
ประกอบดวยดานรางกายดานอารมณจิตใจดานสังคม และ
ดานสติปญญา 

 

National Test : 
NT 

 National Test : NTหมายถึงคะแนนเฉลี่ยรอยละของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในการทดสอบ ความสามารถ
พ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 3 ดานไดแก ดานภาษา ดาน
คำนวณ และดานเหตุผล 

 

Ordinary 
National 

Educational 
Test : O-NET 

 Ordinary National Educational Test : O-NET 
หมายถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระการเรียนรูตามที ่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติองคการมหาชน กำหนด 

 

ผลงานดีเดน  ผลงานดีเดน หมายถึง ผลงานเชิงประจักษเปนที่ยอมรับ 
สมควรไดรับการยกยองของขาราชการครูผูบริหาร และลูกจาง
ในสถานศึกษา 
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คำขอความสำคัญ คำนิยาม/ความหมาย/ตัวอยาง หมายเหตุ 

ความพึงพอใจ  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีตอ 
การบริหาร และการจัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการใน ดาน
ตาง ๆ ของสถานศึกษา 

1. ผูรับบริการ 
และผูม ีสวนไดสวน
เสียหมายถึง 
ผูปกครอง/นักเรียน/ 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หนวยงาน
ตาง ๆ ประชาชน
ทั่วไปที่มา ติดตอ
ประสานงาน และใช
บริการ 

คุณลักษณะอนัพงึ 
ประสงค 

 คุณลักษณะอันพงึประสงค หมายถึง คุณลักษณะที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียนที่กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 8 ประการประกอบดวย 1) รักชาติ 
ศาสนกษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยู
อยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทำงาน 7) รักความเปน ไทย 
และ8) มีจิตสาธารณะ 

 

ความสามารถใน
การ อานวิเคราะห 

และเขียน 

 ความสามารถในการอานคดิวิเคราะห และเขียนหมายถึง 
การประเมินความสามารถของผูเรียนดานการอานการคิด 
วิเคราะห และเขียนที่กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

สมรรถนะสำคัญใน
การเรียนรู 

 สมรรถนะสำคัญ ในการเรียนรูหมายถึงการพัฒนาผูเรียน 
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งจะชวยใหผูเรียน เกิด
สมรรถนะสำคัญ 5 ดานประกอบดวย 1) ดาน ความสามารถ
ในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถใน
การแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) 
ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
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ภาคผนวก 
 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
- ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
- ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 
  โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป 
การศกึษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศกึษาไทยใน 
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของ
ทุกระดับ กอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จำเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให 
สอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการ 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสำคัญขอหนึ่ง คือมี
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา 31 ใหกระทรวงมีอำนาจหนาที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กำหนดนโยบาย 
แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกัน
คณุภาพภายนอก  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงขอปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสม และสอดคลองกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศกึษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดบัปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตปการศกึษา 2562 เปนตนไป  
   ประกาศ ณ วันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  
 
 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย 
แนบทายประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทรเรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบบัลงวันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 มจีำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
 มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได  
 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  
 1.3 มพัีฒนาการดานสังคม 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 
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มาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบทายประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทรเรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบบัลงวันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 มจีำนวน 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 
และแกปญหา  
  3) มคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน 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 และทุก
กลุมเปาหมาย 
 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 และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ฉบับที่ 1  
ชั้น...........จำนวนนกัเรียน............ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

 

ประเด็นที่ 1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได  

 

1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได  

 

2 เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน  
 

3 เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี 
 

4 ใชมือ และตาประสานสัมพันธไดดี 
 

5 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และปฏิบัติจนเปนนิสัย  
 

6 ปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ
โรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย 

 

ประเด็นที่ 2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได    

1 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  
 

2 เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ 
อดทนในการรอคอย 

 

3 ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น 
 

4 มีจิตสำนึกและคานิยมท่ีดี 
 

5 มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก 
 

6 ชวยเหลือแบงปน 
 

7 เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
 

8 ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

9 ชื่นชม และมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

ประเด็นที่ 3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

1 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

2 เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
 

3 มีวินัยในตนเอง 
 

4 ประหยัด และพอเพียง 
 

5 มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน และนอกหองเรียน 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 
6 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย 

 

7 มีสัมมาคารวะกับผูใหญ 
 

8 ยอมรับหรือเคารพความแตกตาง ระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐาน ครอบครวั เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 

 

9 เลน และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
 

10 แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง 
 

ประเด็นที่ 4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูได  

  

1 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได  

 

2 เด็กสนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ 
 

3 ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ สงสัย และพยายามคนหาคำตอบ 
 

4 อานนิทาน และเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 
 

5 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร  

 

6 การคดิแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได 
 

7 สรางสรรคผลงานตามความคิด และจินตนาการ เชน งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ 

 

8 ใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 

 

9 มีความพรอมในการศึกษาระดับสูงข้ึน 
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แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ฉบับที่ 2  

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
5 

ยอด
เยี่ยม 

4 
ดีเลิศ 

3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
กำลัง
พัฒนา 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ      

ประเด็น

ที่ 1 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  

 
    

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  

 
    

2 สถานศกึษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และ
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 
    

3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียม
ความพรอมอยางเปนองครวม และเหมาะสมตาม
วัยระดับ เนนการเรียนรูผานการเลน และการลง
มือปฏิบัติ 

     

4  ตอบสนองความตองการ และความแตกตางของ
เด็กปกติ และกลุมเปาหมายเฉพาะ 

     

5 สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ
ทองถิ่น 

     

ประเด็น

ที่ 2 

จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน       

1 จัดครใูหเพียงพอกับชั้นเรียน       

2 โรงเรียนจัดครูเหมาะสมกับการเรียนการสอน หรือ
จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย หรือผานการอบรม
การศกึษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน 

     

ประเด็น

ที่ 3 

สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ  

     

1 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ  

     

2 พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
ในการวิเคราะห และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก 

     

3 ใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
5 

ยอด
เยี่ยม 

4 
ดีเลิศ 

3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
กำลัง
พัฒนา 

4 มีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็กเปน
รายบุคคล 

 
    

5 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
 

    

ประเด็น

ที่ 4 

จัดสภาพแวดลอม และส่ือเพื่อการเรียนรู อยาง
ปลอดภัย และพอเพียง  

 
    

1 จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพ่ือการเรียนรู อยาง
ปลอดภัย และพอเพียง  

 
    

2 สถานศกึษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 

 
    

3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และกลุม 
เลนแบบรวมมือรวมใจ 

 
    

4 มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน 
ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
สำหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือ
การสืบเสาะหาความรู 

 
    

ประเด็น

ที่ 5 

ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ  

     

1 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ  

 
    

2 สถานศกึษาอำนวยความสะดวก และใหบริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ และพัฒนาครู 

 
    

ประเด็น

ที่ 6 

มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
ทุกฝายมีสวนรวม  

     

1 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ
ทุกฝายมีสวนรวม  

 
    

2 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษากำหนด 

 
    

3 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอด
รับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษากำหนด 

 
    

4 ดำเนินการตามแผน 
 

    

5 มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
5 

ยอด
เยี่ยม 

4 
ดีเลิศ 

3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
กำลัง
พัฒนา 

6 ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำป 

 
    

7 นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผูปกครอง และผูเก่ียวของทุกฝาย
มีสวนรวม 

 
    

8 จัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหหนวยงาน
ตนสังกัด 

 
    

9 ไดรับการยอมรับจากชุมชน และหนวยงานที่
เก่ียวของ 

 
    

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
 

    

ประเด็น

ที่ 1 

จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ  

 
    

1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ  

 
    

2 จัดทำแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะห
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
    

3 ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล 
 

    

4 มีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้ง
ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และ
ดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดาน
หนึ่งเพียงดานเดียว 

 
    

5 โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน 
และผูเก่ียวของ และเปนแบบอยางท่ีดี 

 
    

ประเด็น

ที่ 2 

สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน 
และปฏิบัติอยางมีความสุข  

 
    

1 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน 
และปฏิบัติอยางมีความสุข  

 
    

2 

 

 

  

ครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม 
 

    

3 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตาม
ความตองการ ความสนใจ ความสามารถ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
5 

ยอด
เยี่ยม 

4 
ดีเลิศ 

3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
กำลัง
พัฒนา 

ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทำ และสราง
องคความรูดวยตนเอง    

ประเด็น

ที่ 3 

จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

 
    

1 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

 
    

2 ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย 
 

    

3 มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที ่สำหรับมุม
ประสบการณ และการจัดกิจกรรม 

 
    

4 เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน 
เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน 

 
    

5 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอาย ุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน 
กลองดิจิตอล คอมพิวเตอรสำหรับการเรียนรูกลุม
ยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิด และหาคำตอบ 
เปนตน 

 
    

ประเด็น

ที่ 4 

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ และพัฒนาการเด็ก  

 
    

1 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ และพัฒนาการเด็ก  

 
    

2 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตร
ประจำวันดวยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย 
ไมใชแบบทดสอบ 

 
    

3 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผูปกครอง และผูเก่ียวของมีสวนรวม 

 
    

4 นำผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มี
ประสิทธิภาพ 
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แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3  
ชั้น...........จำนวนนกัเรียน............ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
ประเด็นที่ 1  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 

 

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
2 ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น 
 

ประเด็นที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

 

1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

 

2 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ   
3 ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ 
 

4  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหาอยางมีเหตุผล  
ประเด็นที่ 3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

1 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใช และเผยแพร   
2 ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเอง  
3 การทำงานเปนทีม  
4 เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
 

ประเด็นที่ 4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
1 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2 ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือ

การพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน 
 

3 อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  
ประเด็นที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา  
2 ผูเรียนบรรล ุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ 
กระบวนการตาง ๆ 

 

3 มีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 

ประเด็นที่ 6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
1 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  
2 ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  
3 เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึนการทำงานหรืองาน

อาชีพ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
ประเด็นที่ 1  มีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

1 มีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
2 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
3  มีคานิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

4 เปนแบบอยางได  
ประเด็นที่ 2  มีความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย  

1 มีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย  
2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย  
3 มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิ

ปญญาไทย 
 

ประเด็นที่ 3  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย  
1 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย  
2 ผูเรียนยอมรับ และอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน 

เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
 

ประเด็นที่ 4  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  
1 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  
2 ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ สังคม  
3 แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  
4 สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยง

กับผูอ่ืน 
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แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 4  

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
5 

ยอด
เยี่ยม 

4 
ดี

เลิศ 

3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
กำลัง
พัฒนา 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ      

ประเด็น

ที่ 1 

มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  

 
    

1 สถานศึกษากำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ไวอยางชัดเจน 

 
    

2 สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ
ของชุมชน ทองถ่ิน 

 
    

3 สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษา
แหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัด 

 
    

4 ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

    

ประเด็น

ที่ 2 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       

1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 
ชัดเจน 

     

2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน 

 
    

3 อยางตอเนื่อง 
 

    

4  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
    

5 มีระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูลมาใชในการ
พัฒนาบุคลากร 

 
    

6 ผูที่เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศกึษา 

 
    

7 เปนแบบอยางได 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
5 

ยอด
เยี่ยม 

4 
ดี

เลิศ 

3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
กำลัง
พัฒนา 

ประเด็น

ที่ 3 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย  

     

1 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย  

     

2 สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้ง
ดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

 
    

3 เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
 

    

4 จัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวม
หรือกลุมที่เรียนรวมดวย 

 
    

5 เปนแบบอยางได 
 

    

ประเด็น

ที่ 4 

พัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

     

1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษาใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความตองการของครู และ
สถานศึกษา 

     

2 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     

3 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนางาน และการเรียนรูของผูเรียน 

     

ประเด็น

ที่ 5 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู  

     

1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู  

     

2 สถานศกึษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายใน 
และภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม 
ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

     

3 มีความปลอดภัย      

ประเด็น

ที่ 6 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริการจัดการ และการจัดการเรียนรู 

     

1 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริการจัดการ และการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
5 

ยอด
เยี่ยม 

4 
ดี

เลิศ 

3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
กำลัง
พัฒนา 

2 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู  

 
    

3 เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

    

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

     

ประเด็น

ที่ 1 

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และการปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน 
ชีวิตประจำวันได  

     

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิ และการปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน ชีวิตประจำวัน
ได  

     

2 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนได
เรียนรู โดยผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

     

3 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได
จริง 

     

4 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความ
จำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ 

     

5 ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงาน และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

     

6 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และมีการเผยแพร       

ประเด็น

ที่ 2 

ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ
ตอการเรียนรู  

     

1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู  

     

2 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู 
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู  

     

3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย 

     

ประเด็น

ที่ 3 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก       

1 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก       
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
5 

ยอด
เยี่ยม 

4 
ดี

เลิศ 

3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
กำลัง
พัฒนา 

2 ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการ
การมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข 

     

ประเด็น

ที่ 4 

ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน  

     

1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรูอยางเปนระบบ 

     

2  มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการ
เรียนรู  

     

3 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใชพัฒนาการ
เรียนรู 

     

ประเด็น

ที่ 5 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

     

1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

     

2 คร ูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ 

     

3 ใหขอมูลปอนกลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 
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