
  

  
 

ประกาศโรงเรียนบางคูลัด 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
.............................................................. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  ก่อนจะมีการประกันคุณภาพภายในรอบต่อไป  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิก
ประกาศโรงเรียนบางคูลัดเรื่องประกาศมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 18  ธันวาคม 2562
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา
9(3)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา 48  ให้
หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3)มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561  และประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนบางคูลัดจึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อใช้
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ  
การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  ประกาศ  ณ วันที่  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
  
          

       พัณณิตา  วรรณเสวก 
   ( นางพัณณิตา  วรรณเสวก ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบางคูลัด 
 

  



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางคูลัด  ลงวันที่  ๑4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนบางคูลัด 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2564  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
เล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1 การบริหารอย่างเป็นระบบ 
     1) บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
     2) บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     3) บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 
     1) บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
     2) ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม 
1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
     1) บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
     2) โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
     3) จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
     ๔) จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน 
และเพียงพอ 
     ๕) จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาดเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 
       6) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
     ๗) จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     ๘) จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
     1) มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
     ๒) มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปีและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
     3) อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้
ประโยชน์ 
      4) จัดให้มีพ้ืนที่/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 



      5) จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้
งานของเด็ก 
      6) จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ 
สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 
      7) จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาด 
และปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
      1) มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      2) การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
      3) ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      4) มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
      1) มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและ
ประเมินผล 
      2) จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
      3) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส 
ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
      4) เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่น และจัดสภาพแวดล้อมภายใน -ภายนอก แหล่งเรียนรู้                
ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
      5) เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
๒.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
      1) ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรม
การกินที่เหมาะสม 
      2) จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 
      3) ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและ
การบาดเจ็บ 
      4) เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
      ๕) จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 
๒.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
      1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา 
จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 



         2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง 
พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 
      3) จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/ 
เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 
      4) จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติรอบตัวด้วย
วิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
      5) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
๒.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
      1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
      2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 
      3) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่
รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัวโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติด้วยวิธีที่ เหมาะสมกับวัย และ
พัฒนาการ 
๒.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
      1) จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัด
กิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
      2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
      1) เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
      2) เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
      3) เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
๓.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
      1) เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
๓.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
      1) เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
      2) เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
๓.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
      1) เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และผู้อ่ืนได้สมวัย 
      2) เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่นการท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
      3) เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลงค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 



๓.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
      1) เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ได้สมวัย 
      2) เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/
ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
      3) เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
      4) เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
      5) เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 
๓.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
      1) เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
      2) เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษรการคิดเขียนค า* และการอ่าน
เบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
      3) เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย
และสนใจ 
      4) เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษา
อ่ืนด้วย 
๓.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
      1) เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
      2) เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ชื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์
สมวัย 
      3) เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค ์
      4) เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
 
 

 
   
 
 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย 
     A ดีมาก                  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
     B ดี                  ร้อยละ 60 – 79.99 

     C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น                  ร้อยละ 40 – 59.99 

     D ต้องปรับปรุง                  ต่ ากว่าร้อยละ 40  



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางคูลัด  ลงวันที่  ๑4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางคูลัด 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.........................................................................................  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2564  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ 
2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
4) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
5) นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
6.1) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) 
6.2) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) 
6.3) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
6.4) ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.5) ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.6) ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.7) ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.8) ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.9) ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.10) ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.11)ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.12) ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
6.13)ค่าเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 
7) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทุกคน  
8) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะพ้ืนฐาน  เจตคติท่ีดีในการท างานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดและมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 



2) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย  
3) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณ ี
4) นักเรียนมีการระวังรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต อารมณ์  สังคม และแสดงออกอย่าเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1)  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความ
ต้องการชุมชน  นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ต่อการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2)  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
3)  สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4)  สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัด ให้มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5)  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
6)  สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริหาร  เทคโนโลยี  สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๑) ครูวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ 
๒) ครูจัดท าค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
๓) ครูวิเคราะหแ์ละจัดท าโครงสร้างรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
4) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
๓.๒ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนรู้ 
๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๓) ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิทยากรภายนอก มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1 ) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเชิงบวก 
2 ) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 



3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 
2) ครูมีการวัดและประเมินผลหลัง  โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่
ละตัว 
3) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  โดย
ใช้เครื่องมือ  วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 
4) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน  โดยใช้
เครื่องมือ  วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 
๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1 ) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ plc  
2) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนาในการเรียนการสอน  
3) มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุม 
4) ครูสร้างสื่อและพัฒนาสื่อ-นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
6) ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


