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กระทรวงศึกษาธกิาร 



ข 

 

ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน    ต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับด าเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 โรงเรียนบ้านตาขุน ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้ และหวังว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใช้มาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุน 
ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 

หน้า 
ค าน า 
ส่วนที ่๑ บทน า                
ความเป็นมา 
 กรอบความคิดในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน 
ส่วนที๒่  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ค าอธิบายและระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ค าอธิบายและระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่วนที่ ๓บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๔ค านิยามและความหมายมาตรฐานโรงเรียน................. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ ๑....................................... 
   มาตรฐานที่ ๒....................................... 
  มาตรฐานที่ ๓....................................... 
ภาคผนวก 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 - ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           - ประกาศโรงเรียน.............. เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัปฐมวยั 

และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  - ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ความเป็นมา 
 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 
๒๕๔๕) ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของ 
สังคมไทยปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงาน 
หลักท่ีมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ 
ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าแตกต่างกัน ทั้งในด้าน งบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือ 
แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุน 
จากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจาก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา อีกท้ัง 
ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม บริบท
และความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพในการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงก าหนดให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การ 
ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

กรอบความคิดในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน 
 กรอบความคิดในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้ศึกษาเอกสารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๒.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ ปี 
๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
๔. การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน 
๕. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๖. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
 
 

ส่วนที๒่ 



๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ค าอธิบายและระดับคุณภาพ 
 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง 
ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง 
ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ คือ ระดับ
ก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 

รายละเอียดมาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน 
 

มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน  พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับปฐมวัย  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ๑๔  ประเด็น 
แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ประกอบด้วย  ๔  ประเด็น 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย  ๖ ประเด็น 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประกอบด้วย  ๔  ประเด็น 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ประเด็นที ่๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของเด็กท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. ร้อยละของเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี   
๓. ร้อยละของเด็กสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
๔. ร้อยละของเด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
๕. ร้อยละของเด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง 

ต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยต่อบุคคล  สภาพแวดล้อม  และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
 

ประเด็นที่ ๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 

๒. ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย  ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 

๓. ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  มีความม่ันใจ  กล้าพูด กล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  
เคารพสิทธิ  รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั้น  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๔. ร้อยละของเด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
ประเด็นที ่ ๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 



๓ 

 

ประเด็นพิจารณา 
๑. ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
๒. ร้อยละของเด็กมีวินัยในตนเอง  ประหยัดและพอเพียง 
๓. ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
๔. ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น  การไหว้  การยิ้มทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับ

ผู้ใหญ่ 
๕. รอ้ยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  ความคิด พฤติกรรม  พื้นฐาน

ครอบครัว  เชื่อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม 
๖. ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  แก้ไขข้อขัดแย้ง  โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

 

ประเด็นที่ ๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
๒. ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ 
๓. ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
๔. ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
๕. ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่นงานศิลปะ  การเคลื่อนไหว

ท่าทาง  การเล่นอิสระ 
๖. ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี  เช่นแว่นขยาย  แม่เหลก็  กล้องดิจิตอล  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้ได้ 
 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
   ยังไมบ่รรลุตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ปานกลาง 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
   ยังไม่บรรลุตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
๒. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/ 
   กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็กท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา 
   ก าหนด 
 

ดี 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
   บรรลุตามเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
 

ดีเลิศ 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุ 
   ตามเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
๒. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ 
    โครงการ/กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 



๔ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุ
ตาม 
   เป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับ 
   ประถมศึกษา 
๒. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/ 
   กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓. มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ 
   ส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็ก 

       

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น ระบบ
และต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ประเด็นที่ ๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้

ผ่านการเล่นและการปฏิบัติ   
๓. สถานศึกษามีแผนจัดประสบการณ์ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภาระการเรียนการสอน 
๒. ร้อยละของครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

 

ประเด็นที๓่ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษามีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการณ์เด็ก  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในกาออกแบบ
การจัดกิจกรรม 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
๓. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
 

ประเด็นที่ ๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และพอเพียง 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 



๕ 

 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
๓. สถานศึกษาจัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย  มีสื่อการเรียนรู้  เช่นของเล่น  หนังสือนิทาน  สื่อ

จากธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็กมุดลอด  ปีนป่าย  สื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 

ประเด็นที่ ๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
ประเด็นพิจารณา 

   สถานศึกษาอ านวยความสะดวก  และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ  และอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

 

ประเด็นที่ ๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

๒. สถานศึกษามีการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา 
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
   ปฐมวัยและบริบทของ ท้องถิ่น 

๒. มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง 
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
   ปฐมวัยและบริบทของ ท้องถิ่น 
๒. มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ดี 

๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
   ปฐมวัยและบริบทของ ท้องถิ่น 
๒. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
๓. มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ 
   คุณภาพเด็กเป็น รายบุคคล 
๔. จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
   และหลากหลาย 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ 
   จัดประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๖. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
   มาตรฐานของ สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 



๖ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ 

๑. มีการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   การศึกษาปฐมวัยและ บริบทของท้องถิ่น 
๒. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
๓. มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ 
   คุณภาพเด็กเป็น รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา 
๔. จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
   และหลากหลาย 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ 
   จัดประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๖. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการ 
   ปฏิบัติงานที่ส่งผล ต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการ 
   การปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 

๑. มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   การศึกษาปฐมวัยและ บริบทของท้องถิ่น 
๒. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
๓. มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ 
   คุณภาพเด็กเป็น รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  
   และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๔. จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
   และหลากหลาย 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ 
   จัดประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๖. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 
   มีการชี้แนะระหว่าง การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ 
   สถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก 
   ฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็น รายบุคคลและ
สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล พัฒนาการเด็กอย่างเป็น
ระบบ 

 



๗ 

 

ประเด็นที่ ๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
๒. ร้อยละของครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน

หลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  
จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  ไม่เน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

 

ประเด็นที่ ๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 
๒. ร้อยละของครูให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ  ความสนใจ  

ความสามารถ  ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ  จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้  ลงมือ  กระท า  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 

ประเด็นที ่๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูจัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้เป็นต้น 

๒. ร้อยละของครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกับช่วงอายุ  ระยะความสนใจ  และวิถีการเรียนรู้ของ
เด็ก  เช่น  กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย  สื่อกระตุ้นที่ให้คิดและหาค าตอบ 

 

ประเด็นที่ ๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
                 ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

๒. ร้อยละของครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
   สังคม และสติปัญญา ไม่สมดุล 
๒. ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
   อย่างอิสระตามความ ต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 
 

ปานกลาง 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
   สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่าง 
   อิสระตามความ ต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 
 



๘ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดี 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
   สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  
   เรียนรู้ลงมือท าและสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
๓. จัดบรรยากาศและสภาพ แวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ 
   และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับวัย 
๔. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย 
   ผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง 
   การจดัประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก 

 

ดีเลิศ 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
   สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อ 
   แม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  
   เรียนรู้ลงมือท าและสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
๓. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย 
   เด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๔. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย 
   ผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง 
   การจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก 

 

ยอดเยี่ยม 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
   สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อ 
   แม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และ เป็นแบบอย่างที่ดี 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  
   เรียนรู้ลงมือท าและสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
๓. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย 
   เด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๔. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย 
   ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง 
   การจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
       



๙ 

 

มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน  พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ๑๓  ประเด็น 
แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนประกอบด้วย   ๖   ประเด็นย่อย 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   ๔   ประเด็นย่อย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย    ๖    ประเด็น 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประกอบด้วย    ๕    ประเด็น 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

 

ประเด็นที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

ประเด็นที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๑.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ต่ ากว่าเป้าที่สถานศึกษาก าหนด 

 

๑.๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ๒.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

ปานกลาง 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ๒. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
 ๔. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 ๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
 ๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 



๑๑ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
 ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
 ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน 
 ๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

ยอดเยีย่ม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนมีความสารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
 ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
 ๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้
และเผยแพร่ 
 ๖. ผู้เรียนมีความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 ๗. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 

 
 



๑๒ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้ 
 ๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 ๓. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ประเด็นที่ ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้   
๒. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
๓. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
๔. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
๕. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม 
 

ประเด็นที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๒. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
๓. สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๔. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน มีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
๕. ร้อยละของบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
 
 

 



๑๓ 

 

ประเด็นที๓่ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  

๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
พร้อมทั้งประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๓. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

 

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒. สถานศึกษาก าหนดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

 

ประเด็นที่ ๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

๒. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีมีความปลอดภัย 

๓. สถานศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการ(ห้องพิเศษ) ต่าง ๆ เช่นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็นที่ ๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา 

 ๑. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดไม่
ชัดเจน 
 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ปานกลาง 

 ๑. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 



๑๔ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดี 

 ๑. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 

 ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครู และสถานศึกษา 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

ยอดเยี่ยม 

 ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
 ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้ 
 



๑๕ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเสื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนกานสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็นที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
                ชีวิตประจ าวันได้ 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

๒. ร้อยละของครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

๓. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

ประเด็นที่ ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 
        ๑. ร้อยละของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  
         ๒. ร้อยละของครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 

ประเด็นที ่๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  เชิงบวก 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         ๒. ร้อยละของครูมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และน าผลมาสังเคราะห์เพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล 
         ๓. ร้อยละของครูและผู้เรียนมีร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และข้อตกลงในห้องเรียน 



๑๖ 

 

         ๔.ร้อยละขอครูจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุขและอยากมาโรงเรียน 
         ๕.ร้อยละของครูมีพฤติกรรมการสอนที่สร้างบรรยากาศอยากรู้อยากเรียนให้กับผู้รีเยน และผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ 
 

ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
๒. ร้อยละของครูมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ

เรียนรู้  
๓. ร้อยละของครูมีการมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ประเด็นที่ ๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑.ร้อยละของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในด้านวิชาการเพ่ือตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา 

 ๑. จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 ๓. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

 

ปานกลาง 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 ๓. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

ดี 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 



๑๗ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 

 ๓. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 ๔. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๕. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๕. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 



๑๘ 

 

ส่วนที่ ๓ 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านตาขุน ไดด้ าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตาม
บทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 ๒. การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ 
  ๒.๑ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็นความ
รับผิดชอบส่วนร่วมกัน  
  ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๒.๔ ประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และก าหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
  ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
น าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
   ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
  ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self- 
Assessment Report :SAR)  และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๑๙ 

 

ส่วนที่ ๔ 

ค านิยามและความหมายมาตรฐานโรงเรียนบา้นตาขุน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ค าข้อความส าคัญ ค านิยาม/ความหมาย/ตัวอย่าง หมายเหตุ 
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น 

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นหมายถึงกรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นที่เป็นแนวทางกว้างๆ ระบุเป้าหมายจุดเน้น
ของท้องถิ่นสาระการเรียนรู้หรือเรื่องต่าง ๆ และแนวทาง
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่นที่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปจัดท า
รายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่เก่ียวกับท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติ
จริง 

 

พัฒนากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นครบถ้วน
อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง
หมายถึงการติดตามการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท่ี
สถานศึกษาน าไปใช้และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น 

ค าว่า “อย่างต่อเนื่อง”
พิจารณาจากพฤติกรรม

ตามประเด็นการ
พิจารณาและช่วงเวลา

ของสถานศึกษาที่
ด าเนินการติดต่อกันจน
เกิดผลพัฒนาขึ้นในครั้ง

ต่อไป 
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหมายถึงหลักสูตรการปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในปัจจุบัน 

 

กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงบูรณา
การกับสาระการเรียนรู้สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของ
ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะการคิด 

 

ผู้เรียน ผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้แก่กลุ่มพิการเรียนรวม กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่มีความสามารถพิเศษ 
 

 

เครือข่ายบริการ
เกี่ยวกับสื่อและ
เทคโนโลยี 

เครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี หมายถึง
เครือข่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดให้บริการกับ
สถานศึกษา 

 

คุณภาพผู้เรียนในทุก
ด้าน 

คุณภาพผู้เรียนในทุกด้าน หมายถึงคุณภาพผู้เรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 



๒๐ 

 

ค าข้อความส าคัญ ค านิยาม/ความหมาย/ตัวอย่าง หมายเหตุ 
คุณภาพผู้เรียนในทุก
ด้านอย่างต่อเนื่อง 

คุณภาพผู้เรียนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง หมายถึง 
พฤติกรรมประเด็นและช่วงเวลาของสถานศึกษาที่
ด าเนินการติดต่อกันโดยเกิดผลพัฒนาขึ้น 

ค าว่า  “อย่าง
ต่อเนื่อง”พิจารณาจาก
พฤติกรรมตามประเด็น
การพิจารณาและ
ช่วงเวลาของ
สถานศึกษาที่
ด าเนินการติดต่อกันจน
เกิดผลพัฒนาขึ้นในครั้ง
ต่อไป 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ผลงานและรางวัล ผลงานและรางวัล หมายถึงผลงานและรางวัลที่ได้รับจาก
ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับชมเชยขึ้นไป 

 

การส่งเสริม สนับสนุน 
ใหมี้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
เครือข่ายวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องหมายถึงพิจารณาจากพฤติกรรมตามประเด็นและ
ช่วงเวลาของสถานศึกษาที่ด าเนินการติดต่อกันจนเกิดผล
พัฒนาขึ้น 

ค าว่า“อย่างต่อเนื่อง”
พิจารณาจากพฤติกรรม

ตามประเด็นการ
พิจารณาและช่วงเวลา

ของสถานศึกษาที่
ด าเนินการติดต่อกันจน
เกิดผลพัฒนาขึ้นในครั้ง

ต่อไป 
การจัดการความรู้ 
(knowledge 
management) 

การจัดการความรู้  (knowledge management ) 
หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งพัฒนางาน พัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ    
(Professional 
Learning 
Community) 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
community  ) หมายถึงการรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานหรือวิธีการท างานเพ่ือให้ได้
ข้อสรุปขององค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่
เหมาะสมตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

 

แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ หมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถานที่บุคคลหรือคณะบุคคลที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเกิด
กระบวนการและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 



๒๑ 

 

ค าข้อความส าคัญ ค านิยาม/ความหมาย/ตัวอย่าง หมายเหตุ 
บริบทของสถานศึกษา บริบทของสถานศึกษา หมายถึงสภาพลักษณะสิ่งแวดล้อม

และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากร
ของ โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น 

 

กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย หมายถึง กระบวนการคิดหรือ
กระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ค าตอบข้อสรุป
ที่เป็นเหตุเป็นผลและน าข้อสรุปที่ได้มาพัฒนางานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการซึ่งในทีนีก้ระบวนการวิจัยไม่ได้
หมายถึงงานวิจัยแต่เป็นลักษณะของการน า
กระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางาน 

 

ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง หมายถึง การน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาใช้ใน
การวางแผนการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการสังเคราะห์การ
ด าเนินงานที่ครอบคลุมปัญหา ความต้องการ และ
แนวทางเพ่ือพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน หมายถึง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ และ
นโยบายหรือด้านอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะของ
สถานศึกษา 

 

การสร้างหรือพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี 

การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี หมายถึง การ
พัฒนาระบบท างาน ด้วยการสร้างฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภายใต้ Microsoft 
Office หรือ การปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ เช่น ระบบการ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการเบิกวัสดุส านักงาน ที่
สถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น 

 

อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
หรือมีการพัฒนาระบบงานที่เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

 

ผลงาน ผลงาน ผลงานหมายถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจของ
กลุ่มงาน ภายในสถานศึกษาในการบริหารและจัดการ
การศึกษา 

 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ หมายถึง การด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จและถูกต้องในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ประโยชน์ต่อการศึกษา ประโยชน์ต่อการศึกษาหมายถึงการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาภารกิจของ
หน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
โดยหน่วยงานสามารถระบุหลักฐานเชิงประจักษ์อย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

 



๒๒ 

 

ค าข้อความส าคัญ ค านิยาม/ความหมาย/ตัวอย่าง หมายเหตุ 
เป็นแบบอย่างได้ เป็นแบบอย่างได้ หมายถึงผลงานที่แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางานที่ประสบผลส าเร็จ
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่สนใจน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 

 

พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยหมายถึงพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
ประกอบด้วยด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและ
ด้านสติปัญญา 

 

National Test : NT National Test : NTหมายถึงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ๓ ด้านได้แก่
ด้านภาษา ด้านค านวณและด้านเหตุผล 

 

Ordinary National 
Educational Test :  
O-NET 

Ordinary National Educational Test :  O-NET
หมายถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน 
ก าหนด 

 

ผลงานดีเด่น ผลงานดีเด่น หมายถึง ผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ
สมควรได้รับการยกย่องของข้าราชการครู ผู้บริหารและ
ลูกจ้างในสถานศึกษา 

 

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีต่อ
การบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

๑ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง
ผู้ปกครอง/นักเรียน/
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
หน่วยงานต่างๆ
ประชาชนทั่วไปที่มา
ติดต่อประสานงานและ
ใช้บริการ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๘ ประการประกอบด้วย ๑ รักชาติ
ศาสน์กษัตริย์ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต ๓ มีวินัย ๔ ใฝ่เรียนรู้ ๕ 
อยู่อย่างพอเพียง ๖ มุ่งม่ันในการท างาน ๗ รักความเป็น
ไทยและ ๘ มีจิตสาธารณะ 
 

 



๒๓ 

 

ค าข้อความส าคัญ ค านิยาม/ความหมาย/ตัวอย่าง หมายเหตุ 
ความสามารถในการ
อ่านวิเคราะห์และ
เขียน 

ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนหมายถึง
การประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่านการคิด
วิเคราะห์และเขียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

สมรรถนะส าคัญใน
การเรียนรู้  

สมรรถนะส าคัญ ในการเรียนรู้หมายถึงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ด้านประกอบด้วย ๑ ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ๒ ความสามารถในการคิด ๓ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ภาคผนวก 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 - ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           - ประกาศโรงเรียน.............. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
 



๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 



๒๘ 

 

 
 
 



๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุน 
เรื่อง  ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑     
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด า เนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมี การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนบ้านบ้านตาขุน จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านตาขุน เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบ้านบ้านตาขุน จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   

 

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑      
                                      
 
                 (นายจรัญ  ทองปัสโนว์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 



๓๒ 

 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านตาขุน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และพอเพียง 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

                ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านตาขุน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑)  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
๒)  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓)  นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ 
     แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได ้ 
๔)  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
๕)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖)  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑)  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
๒)  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
๓)  นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
๔)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  

 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑  โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน  
๒.๒  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
๒.๓  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

 



๓๔ 

 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ 
       สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับดี 
๑.๑   มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
ระดับดี 

๑.  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๒.  เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี    
๓.  เด็กสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  
๔.  เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
๕.  เด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะ 
     ที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยต่อบุคคล  สภาพแวดล้อม   
     และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
 

 

๑.๒   มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับดี 
๑.  เด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  
๒.  เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย  ยอมรับและพอใจในความสามารถ 
     และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 

๓.  เด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก   
     ชว่ยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ  รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั้น  ซื่อสัตย์ 
     สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

๔.  ร้อยละของเด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 

 

 

๑.๓  
 

มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดี 
๑.  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
๒.  เด็กมีวินัยในตนเอง  ประหยัดและพอเพียง  
๓.  เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  
๔.  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น  การไหว้  การยิ้มทักทาย  และมี 
     สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 

 

๕.  เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  ความคิด  
     พฤติกรรม  พื้นฐานครอบครัว  เชื่อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม 

 

๖.  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  แก้ไขข้อขัดแย้ง  โดยปราศจากการใช้ 
     ความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



๓๖ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

๑.๔   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ระดับดี 

๑.  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  
๒.  เด็กตั้งค าถามในในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ  

 ๓.  เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
 ๔.  เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

     และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
 

 ๕.  เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่นงานศิลปะ   
     การเคลื่อนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ 

 

 ๖.  เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี  เช่นแว่นขยาย  แม่เหล็ก  กล้องดิจิตอล  เป็นเครื่องมือ 
     ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

๒.๑   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดี 
 ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตร 

    การศึกษาปฐมวัย 
 

๒. สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด 
    วิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผา่นการเล่นและการปฏิบัติ  ตอบสนองความ 
    ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ 
    สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น 

 

 

๒.๒   จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดี 
     สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภาระการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบ 

    การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับ 
    ชั้นเรียน 

 

๒.๓   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี 
 ๑.  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 

     และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัดประสบการณ์และ 
     ประเมินพัฒนาการณ์เด็ก  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด 
     กิจกรรม 

 

๒.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก 
     เป็นรายบุคคล 

 

๓.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

 

 

 



๓๗ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

๒.๔   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และพอเพียง   ระดับดี 
 ๑.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  
 ๒.  สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เล่นแบบ 

     ร่วมมือร่วมใจ 
 

 ๓.  สถานศึกษาจัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย  มีสื่อการเรียนรู้   
     เช่นของเล่น  หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็กมุดลอด   
     ปีนป่าย  สื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 

 

๒.๕   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ระดับดี 

      สถานศึกษาอ านวยความสะดวก  และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วสัดุ  และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
 

 

๒.๖   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี 
 ๑.  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 

     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท า 
     แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา 
     ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

 

 ๒.  สถานศึกษามีการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
     น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
     โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการ 
     ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

มาตรฐานที่  ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดี 

๓.๑   จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดี 
 ๑.  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  

๒.  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่ 
     พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของ 
     เด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม   
     และด้านสติปัญญา  ไม่เน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๘ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

๓.๒   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดี 
 ๑.  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  

๒.  ครูให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ  ความสนใจ 
     ความสามารถ  ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลาย 
     รูปแบบ  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เด็กได้เลือกเล่น  เรียนรู้  ลงมือ   
     กระท า  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

 

๓.๓   จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับดี 
 ๑.  ครูจัดห้องเรียนสะอาด  อากาศถ่ายเท  ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 

     พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  เด็กมีส่วนร่วมในการจัด 
     สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น  ป้ายนิเทศ  การดูแลต้นไม้เป็นต้น 

 

๒.  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกับช่วงอายุ  ระยะความสนใจ   
     และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น  กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ส าหรับการ 
     เรียนรู้กลุ่มย่อย  สื่อกระตุ้นที่ให้คิดและหาค าตอบ 

 

 

๓.๔   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ระดับดี 
 ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก  
 ๑.  ครปูระเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ 

     และวิธีการที่หลากหลาย  ไม่ใช้แบบทดสอบ  วิเคราะห์ผล  การประเมิน 
     พัฒนาการเด็ก  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 

๒.  ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด 
     จัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับดี 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

๑   มีความสามารถในการอ่าน   การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดี 
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดใน 
   แต่ละระดับชั้น 

 

๔. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดใน 
   แต่ละระดับชั้น 

 

 

๒   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง 
   รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 

 

๓  
 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
๑. ผู้เรียนมีความสารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างาน 
   เป็นทีม  

 

๒. ผู้เรียนมีความสารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้  
๓. ผู้เรียนมีความสารถในการน าประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
   อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

 

 

๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมใน 
   ด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 

 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก 
   พ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
๒. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

 

 

 



๔๐ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ  เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ  
๒. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
๓. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการท างานหรืองานอาชีพ 

 

 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
๒. ผู้เรียนมีค่านิยมและมีจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

 

๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
๒. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง 
   ภูมิปัญญาไทย 

 

 

๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี 

    ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  
   เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 

 

๔ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตอารมณ์ และสังคม 
๒. ผู้เรียนมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย 
๓. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้ง 
   กับผู้อ่ืน 
 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี 

 ๑. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  
   เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้   
๒. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบท 
   ของสถานศึกษา  
 

 

 



๔๑ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

 ๓. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับ 
   ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
๔. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้อง 
   กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ 
   ต้นสังกัด 
๕. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องและทันต่อ 
   การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

 

๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 

 ๑. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
   ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน 
   อย่างต่อเนื่อง  
๓. สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๔. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน มีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
๕. บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง  
   และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

 

๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

 ๑. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
   กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ตามหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทั้งประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตร 
   สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก 
   กลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบ 
   ควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

 

 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 

 ๑. ครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒. สถานศึกษาก าหนดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน 
   และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 



๔๒ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 

 ๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
   และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
๒. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
   และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความปลอดภัย 
๓. สถานศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการ(ห้องพิเศษ) ต่าง ๆ เช่นห้องปฏิบัติการ 
   วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดี 

 ๑. สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือและสนับสนุนการ 
   จัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ 
   บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 

๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ระดับดี 

 ๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
   สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
๒. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ 
   การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความ 
   ช่วยเหลือพิเศษ  
๓. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  
   น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดี 

 ๑. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
๒. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

 

๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  เชิงบวก ระดับดี 

 ๑. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
   ให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ 
   ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 



๔๓ 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

 ๒. ครูมขี้อมูลนักเรียนรายบุคคล และน าผลมาสังเคราะห์เพ่ือวางแผนในการ 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๓. ครูและผู้เรียนมีร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และข้อตกลงในห้องเรียน 
๔. ครูจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและอยากมาโรงเรียน 
๕. ครูมีพฤติกรรมการสอนที่สร้างบรรยากาศอยากรู้อยากเรียนให้กับผู้รีเยน  
   และผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
 

 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 

 ๑. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
๒. ครูมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
   ในการจัดการเรียนรู้  
๓. ครูมีการมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

 

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ระดับดี 

 ๑. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง 
    ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในด้านวิชาการเพ่ือตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 
   การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
   อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 


