
 
 
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนยุวฑตูศกึษาพฒันา 
 

 
เรือ่ง  การใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา เพือ่การประกนัคุณภาพ 

ภายในของสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2560 
เรือ่ง  การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนยวุฑตูศึกษาพฒันา 

ฝา่ยแผนงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรยีนยวุฑตูศึกษาพฒันา 
เรื่อง การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา เพื่อ การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

……………………………………………… 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมิน
ภายนอก ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงใช้
มาตรฐานการศึกษาดังกล่าว  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกัน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่   6    เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

      
     (นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
( 11 มาตรฐาน 51 ตวับง่ชี ้) 

ตวับ่งชีพ้ฤติกรรม 
น้ าหนกั ( คะแนน ) 

ตวับ่งชี ้ รวม 

1.  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน                                                                           20 
มาตรฐานที ่1 เด็กมีพฒันาการด้านรา่งกาย  

1.1  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1  
5 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.5 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 1 
มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการด้านอารมณแ์ละจติใจ  

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1  
5 2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 1 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 2 

มาตรฐานที ่3  เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม  
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 2  

5 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 1 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 1 
มาตรฐานที ่4 เด็กมีพฒันาการด้านสตปิญัญา  

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 1  
 

5 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 1 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 1 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1 
 
 
 
 
 
 



ตวับ่งชีพ้ฤติกรรม 
น้ าหนกั ( คะแนน ) 

ตวับ่งชี ้ รวม 

2.  มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา                                                                        65 
มาตรฐานที่ 5 ครปูฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสิทธผิล  
51 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

2  
 
 
 
 
 
 

20 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
        และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ 
        แตกต่างระหว่างบุคคล 

2 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 2 
5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ 
        สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
        การจัดประสบการณ์ 

2 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 2 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2 
5.10 ครูจัดท าสารนิเทศและน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
          การเด็ก 

2 

มาตรฐานที่ 6 ผูบ้รหิารปฏบิตัิงานตามบทบาทหนา้ทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธผิล  
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย 3  

 
20 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ 
      การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

3 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
      คุณภาพสถานศึกษา 

3 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
       ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2 



ตวับ่งชีพ้ฤติกรรม 
น้ าหนกั ( คะแนน )  

ตวับ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศกึษา  
7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้ 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 

4  
 
 

20 
 
 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา 
         ปฐมวัย 

4 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา 
         ปฐมวัย 

4 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ  
        ท้องถิ่น  

4 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน 4 
มาตรฐานที ่8  สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  
8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1  

 
 
 

5 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

8.3 จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 1 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน 
        ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
         คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 

3.  มาตรฐานที่ดา้นการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้                                                                  5 
มาตรฐานที ่9  สถานศึกษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนับสนนุ ใหส้ถานศกึษาเปน็สงัคมแหง่การเรยีนรู้ 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 2.5  

5 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
        ครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2.5 

 
 
 
 



ตวับ่งชีพ้ฤติกรรม 
น้ าหนกั ( คะแนน )  

ตวับ่งชี ้ รวม 

4.  มาตรฐานดา้นอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา                                                                         5 
มาตรฐานที ่10 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุปา้หมายตามปรชัญา วสิยัทศัน ์จุดเนน้ของการศกึษา
ปฐมวยั 

 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
          และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

3  
5 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 
5.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                                                                             5 
มาตรฐานที ่11 การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปูการศกึษา เพื่อยกระดบั 
                   คณุภาพใหส้งูขึ้น 

 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
          การศึกษาปฐมวัย 

3  
5 

11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 
 
 
                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแนบทา้ยประกาศโรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา 
เรื่องการใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ประเด็นมาตรฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
รวม 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 60.00  

ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 
 
40.00 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

10.00 

1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

5.00 

1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 5.00 
1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดระดับชาติ 10.00 
1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 5.00 
ประเด็นที่ 1.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 
 
20.00 

1.2.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

4.00 

1.2.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 4.00 
1.2.๓  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4.00 
1.2.๔  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 4.00 
1.2.5   ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 15.00 
ประเด็นที่ 2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  3.00 
ประเด็นที่ 2.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
 
 
6.00 

2.2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.50 

2.2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

1.50 

2.2.3 การวางแผนการบริหาร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 1.50 
2.2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.50 

ประเด็นที่ 2.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.00 

ประเด็นที่ 2.๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 3.00 



มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 15.00 
ประเด็นที่ 3.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 5.00 
ประเด็นที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 5.00 
ประเด็นที่ 3.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

5.00 

มาตรฐานที่ ๔ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 10.00 
ประเด็นที่ 4.1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

10.00 

รวม 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศ โรงเรยีนยวุฑตูศึกษาพฒันา 

เรื่อง การก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………. 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมิน
ภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน จึงก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือใช้เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่   6    เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 

 
      
 (นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



การก าหนดคา่เป้าหมาย เรื่อง  การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาระดบั
การศึกษาปฐมวยัเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 

มาตรฐาน / ตวับง่ชี ้
ค่าเปา้หมาย 
มาตรฐาน/ตวับง่ชี้ 

มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รยีน  
มาตรฐานที ่ ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นรา่งกาย                                                ระดบัดเียีย่ม 
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๕ 

ระดับดีข้ึนไป 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ ๘๕ 

ระดับดีข้ึนไป 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๘๕ 

ระดับดีข้ึนไป 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที ่๒ เด็กมีพฒันาการด้านอารมณแ์ละจติใจ                                       ระดบัดมีาก 
๒.๑ ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที ่๓ เด็กมีพฒันาการทางด้านสงัคม                                                 ระดบัดีมาก 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ร้อยละ ๘๕ 

ระดับดีข้ึนไป 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 



มาตรฐานที ่๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา                                              ระดบัดีมาก 
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา 
มาตรฐานที ่๕ ครูปฏบิตังิานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสิทธผิล    ระดบัดีมาก 
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 
ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๓ ผู้บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่กับเด็ก และผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง เพ่ือใช้ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 



มาตรฐานที ่๖ ผูบ้รหิารปฏบิตัิงานตามบทบาทหนา้ทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและ    
                 ประสทิธผิล 

ระดบัดมีาก 

 ๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
ระดับดีมาก 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีมาก 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ระดับดีมาก 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 
มาตรฐานที ่๗  แนวการจดัการศกึษา                                                       ระดบัดีมาก 
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ระดับดีมาก 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

ระดับดีมาก 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีมาก 
มาตรฐานที ่๘ สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                                                                                                 ระดับดีมาก 
๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับดีมาก 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดี 
 ๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับดี 

 ๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 



 ๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก 
มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้  
มาตรฐานที ่๙  สถานศึกษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนับสนนุ ใหส้ถานศกึษาเปน็สงัคมแหง่การเรยีนรู้                                                           

ระดบัดมีาก 
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับดีมาก 
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ระดับดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๐ การพฒันาสถานศึกษาสถานศึกษาใหบ้รรจเุป้าหมายตามปรชัญา วสิยัทศันข์องการศกึษา
ปฐมวยั                                                                            ระดบัดมีาก 
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย ระดับดีมาก 
๑๐.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้เด็กยิ้มใสไหว้สวย บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม 
มาตรฐานที ่๑๑ การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปูการศกึษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ  
                   ใหส้งูขึน้                                                                    ระดับดีมาก 
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับดีมาก 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย 

ระดับดีมาก 

 
หมายเหต ุ

          คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย ที่จะใช้ในการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาได้จัดล าดับคุณภาพการประเมิน
ไว้ ๕ ระดับ คือ 

ดีเยี่ยม  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ       ๕ 
ดีมาก  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ       ๔ 
ดี  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ       ๓ 
พอใช้  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ      ๒ 
ปรับปรุง    มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ      ๑ 

 
 

 



ก าหนดคา่เปา้หมายแนบทา้ยประกาศโรงเรยีนยวุฑตูศึกษาพัฒนา 
เรื่อง การก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

มาตรฐาน/ประเด็นมาตรฐาน : มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐาน(ระดบัคณุภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ     
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ระดับดีเยี่ยม 

1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

ระดับดีเยี่ยม 

1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับดีเยี่ยม 
1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ระดับดีเยี่ยม 
1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน ระดับดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 1.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
1.2.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับดีเยี่ยม 

1.2.๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ระดับดีเยี่ยม 
1.2.๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ระดับดีเยี่ยม 
1.2.๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ระดับดีเยี่ยม 
1.2.5   ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

ระดับดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 2.๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
2.2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเยี่ยม 

2.2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ระดับดีเยี่ยม 

2.2.3 การวางแผนการบริหาร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

ระดับดีเยี่ยม 

2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 



ประเด็นที่ 3.๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

ระดับดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 3.2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ระดับดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 3.๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 4.1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

 
 


