
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนด เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมนีโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพท้ังภายใน และภายนอกของ
ทุกระดับ  ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี  ๓๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑                 
และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาจากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน ให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง              
โดยมีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศในการประชุม  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑         
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับส่งเสริม  สนับสนุนและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การติดตามตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
         ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ฉบับลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

        กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ฉบับลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง    
                 การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
 

 
 

 



  
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

เร่ือง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................... 

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบาย         
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และ
การศึกษาไทย ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพท้ังภายใน 
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมท้ังบริบท จุดเน้น และความต้องการ  รวมถึงบริบทของโรงเรียน      
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนอนุบาลวัด
ลูกแกประชาชนูทิศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาท่ียึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง     
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน            
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรังการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  จึงก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จ ตามประเด็นการพิจารณา ของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในเป็นหลักในการเทียบเคียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 

         ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

 



ตัวชี้วัด และเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
เร่ือง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
 
 

เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในระดับประเด็นการพิจารณา  
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

............................................................. 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ ๗๕ 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ 

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๘๐ 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 

๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๕ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๕ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๕ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ร้อยละ ๘๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๐ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้           
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙๐ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๙๐ 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙๐ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

ตารางที่ ๑ การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติ ( O - NET)  
ของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
ตารางที่ ๒ การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติ ( O - NET)  

ของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

      วิชาที่สอบวัดระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ใน ป ี๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยที่ต้องการ 

ใน ป ี๒๕๖๒ (+๕) 
ภาษาไทย  ๕๔.๓๒ ๕๙.๓๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๐๔ ๓๕.๐๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๖.๑๐ ๔๑.๑๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๔๕ ๓๔.๔๕ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ วิชา ๓๗.๕๐ ๔๒.๔๗ 

 
ตารางที่ ๓ การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติ ( O - NET)  

ของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาที่สอบวัดระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ใน ปี ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยที่ต้องการ 

ใน ป ี๒๕๖๒ (+๕) 

ภาษาไทย  ๕๕.๙๐ ๖๐.๙๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓๙.๒๔ ๔๔.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๕๐ ๔๒.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๙๓ ๔๔.๙๓ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ วิชา ๔๓.๑๔ ๔๘.๑๔ 

วิชาที่สอบวัดระดับชาติ 

คะแนนเฉล่ีย 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ในปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยที่ต้องการ 

ใน ป ี๒๕๖๒ (+๕) 
ภาษาไทย ๔๗.๓๑ ๕๒.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๐.๗๒ ๓๕.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๕๑ ๓๕.๕๑ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๔๑ ๓๖.๔๑ 
สังคมศึกษาฯ ๓๕.๑๖ ๔๐.๑๖ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ วิชา ๓๕.๐๒ ๔๐.๐๒ 



 
 
ตารางที่ ๔ การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
 

เป้าหมายวิชา 
 
ชั้น 

ภา
ษา
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ย 
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อัง
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คณิ
ตศ

าส
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ศา
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ร์ 
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สุข
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ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

รวมเฉลี่ย
เป้าหมาย
รายช้ัน 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๕ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ ๑ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ ๒ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ ๓ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่  ๔ ๗๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 
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ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในระดับประเด็นการพิจารณา  
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพของประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

๑. เด็กมีน ้ำหนักและส่วนสูง ตำมเกณฑ์กรมอนำมัย ร้อยละ 85 
๒. เด็กสำมำรถเคล่ือนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่ว และทรงตัวได้ดี ร้อยละ 80 

๓. เด็กสำมำรถใช้มือและตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี ร้อยละ 80 

๔. มีสุขภำพอนำมัย และสุขนิสัยท่ีดี ร้อยละ 80 

๕. เด็กเล่นท้ำกิจกรรมได้อย่ำงปลอดภัย ทั งตัวเอง และผู้อื่น ร้อยละ 80 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  

๑. เด็กสำมำรถแสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึกได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ร้อยละ 80 

๒. เด็กกล้ำพูด กล้ำแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ ร้อยละ 80 

๓. เด็กสนใจ มีควำมสุข และแสดงท่ำทำง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง  จังหวะ และดนตรีได้ ร้อยละ 80 

๔. เด็กมีควำมเมตตำ กรุณำ มีน ้ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งบัน ร้อยละ 80 

๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
๑. เด็กสำมำรถท้ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยจนส้ำเร็จได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

๒. เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวันได้เหมำะสม ร้อยละ 80 

๓. เด็กมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้ำท่ีอย่ำงเรียบร้อยด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

๔. เด็กสำมำรถใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่ำงประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

๕. เด็กสำมำรถดูแลรักษำธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม และทิ งขยะได้ถูกท่ีได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

๖. เด็กปฏิบัติตนตำมมำรยำทไทยได้ตำมกำลเทศะ ร้อยละ 80 

๗. เด็กสำมำรถเล่นหรือให้ควำมร่วมมือในกำรท้ำงำนกับผู้อื่น ร้อยละ 80 

๘. เด็กสำมำรถทักทำย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคยได้อย่ำงเหมำะสมตำม
สถำนกำรณ์ 

ร้อยละ 80 

๙. เด็กสำมำรถปฏิบัติตนตำมข้อตกลงได้ ร้อยละ 80 

๑๐. เด็กสำมำรถปฏิบัติตนเป็นผู้น้ำและผู้ตำมได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ร้อยละ 80 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

๑. เด็กสำมำรถฟัง และสนทนำโต้ตอบ และเล่ำเป็นเรื่องรำวได้ ร้อยละ 80 

๒. เด็กสำมำรถจับคู่ เปรียบเทียบ จ้ำแนก จัดกลุ่ม เรียงล้ำดับเหตุกำรณ์ได้ ร้อยละ 80 

๓. เด็กสำมำรถอธิบำย เช่ือมโยงสำเหตุ และผลท่ีเกิดขึ นในสถำนกำรณ์หรือกำรกระท้ำได้ ร้อยละ 80 

๔. เด็กสำมำรถระบุปัญหำ สร้ำงทำงเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหำได้ ร้อยละ 80 

๕. เด็กสำมำรถค้นหำค้ำตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีกำรท่ีหลำกหลำยด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  

1 มีหลักสูตรศึกษำท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ 90 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

2 สถำนศึกษำออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำกำรทั ง  4  
ด้ำน 

ร้อยละ 95 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
1 ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ 95 
2 สถำนศึกษำจัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน ร้อยละ 95 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
1 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ

ออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 90 

2 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กเป็นรำยบุคคล และสรุปพัฒนำกำรเด็ก
ให้ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 90 

2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพยีงพอ  
1 จัดสภำพแวดล้อมทั งภำยใน ภำยนอก ท่ีปลอดภัยท่ีเอื อต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 90 
2 มีกำรจัดมุมประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย ร้อยละ 90 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
1 ให้บริกำรส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำครู ร้อยละ 90 

2 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 90 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
1 สถำนศึกษำก้ำหนดมำตรฐำนศึกษำของสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ

ปฐมวัย และอัตลักษณ์สถำนศึกษำก้ำหนด 
ร้อยละ 90 

2 จัดท้ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีสอดกับมำตรฐำนท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ร้อยละ 95 
3 มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำม และท้ำรำยงำน

ประเมินตนเองประจ้ำป ี
ร้อยละ 95 

4 ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรท้ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

1 มีกำรจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล 

ร้อยละ 80 

2 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำน ร้อยละ 85 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข  

1 จัดประสบกำรณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบกำรณ์เดิมเด็กมีโอกำสเลือกท้ำกิจกรรมอย่ำงอิสระ ร้อยละ 80 
2 มีกำรจัดกิจกรรมท่ีหลำกหลำย เด็กเลือก เล่น เรียนรู้ ลงมือ  กระท้ำด้วยตนเอง ร้อยละ 85 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
1 จัดห้องเรียนให้สะอำด  ปลอดภัยมีพื นท่ีแสดงผลงำนเด็ก มีมุมประสบกำรณ์ ร้อยละ 80 
2 เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน ร้อยละ 80 
2 มีกำรใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย ร้อยละ 80 
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3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง    
การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

 

1 มีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงอย่ำงหลำกหลำย และสรุปรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 80 

2 มีกำรน้ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำเด็ก ร้อยละ 85 
 
 
หมายเหตุ     การให้ระดับคุณภาพ   มี   5   ระดับ 
 

ก้ำลังพัฒนำ   ระดับคุณภำพ 50  -  59 
ปำนกลำง  ระดับคุณภำพ 60  -  69 
ดี    ระดับคุณภำพ 70  -  79 
ดีเลิศ   ระดับคุณภำพ 80  -  89 
ยอดเยี่ยม  ระดับคุณภำพ 90  - 100 

  
 

 




