
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
 
 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันท่ี 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี             
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษ 2562 ไว้                
ดังรายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 
 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก ระดับ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
           ประกาศไว้ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
     ลงช่ือ 
 
        (บาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน) 
           ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม 
1.1 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ 
     ปลอดภัยของตนเองได้ 

 

1.2 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง 
     อารมณ์ได้ 
1.3 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
     สังคม 
1.4 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ 
     แสวงหาความรู้ได้ 
1.5 ร้อยละ 80 ของเด็กผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณธรรม 5 ประการของโรงเรียน  (HRK) 
1.6 ร้อยละ 80 ของเด็กมีวิสัยทัศน์ในการท างาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้และรู้จัก 
     ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ (HRK) 
1.7 ร้อยละ 80 ของเด็กรับผิดชอบในการท างานอย่างเต็มศักยภาพของตน (HRK 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ ดีเย่ียม  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับ ดีเย่ียม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ ดีเย่ียม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับ ดีเย่ียม 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
     ระดับ ดีเย่ียม 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ ดีเย่ียม 
2.7 ครูร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเปน็น้ าหนึ่งใจเดียวกันในการท างานและการอยู่ร่วมกัน (HRK)  
     ระดับ ดีเย่ียม 
2.8 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน (HRK) ระดับ ดีเย่ียม 
2.9 น าหลักธรรมของคริสต์ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ (HRK) ระดับ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
3.1 ร้อยละ 80 ของครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 
     ศ ักยภาพ 

 

3.2 ร้อยละ 80 ของครูสร ้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 ร้อยละ 80 ของครูจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ร้อยละ 80 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
     ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวง  การประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561                      
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษ 2562 ไว้ ดังรายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 
 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
           ประกาศไว้ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
     ลงช่ือ 
 
        (บาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน) 
           ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
   2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
       แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
   5) ร้อยละ 80 ของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   5)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณธรรม 5 ประการของโรงเรียน  (HRK) 
   6)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีวิสัยทัศน์ในการท างาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้และรู้จัก 
        ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ (HRK) 
   7)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนรับผิดชอบในการท างานอย่างเต็มศักยภาพของตน (HRK) 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ดีเย่ียม  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดีเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม  
     เป้าหมาย ระดับ ดีเย่ียม 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
     ระดับ ดีเย่ียม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
     ระดับ ดีเย่ียม 
2.7 ครูร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการท างานและการอยู่ร่วมกัน (HRK)  
     ระดับ ดีเย่ียม 
2.8 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน (HRK) ระดับ ดีเย่ียม 
2.9 น าหลักธรรมของคริสต์ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ (HRK) ระดับ ดีเย่ียม 



 

2.10 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีคุณธรรมท่ีโดดเด่นตามอัตลักษณ์ 
     การศึกษาคาทอลิก (HRK) ระดับ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
3.1 ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
     ประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ 

 

3.2 ร้อยละ 80 ของครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 ร้อยละ 80 ของครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ร้อยละ 80 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 ร้อยละ 80 ของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
     การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 


