
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดแหลม 

เรื่อง  ค่าเป้าหมายความส าเร็จและตัวชี้วัดตามบริบทของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 : มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

************************************************************ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545                      

มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง                        

คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา                 

โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและประเภท ก าหนดนโยบาย

แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผย                   

ต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                     

พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม                          

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                     

จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล               

และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสามารถ

เทียบเคียงและสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนวัดแหลม จึงประกาศค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จและตัวช้ีวัดตามบริบทของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 : มาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
   1. เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย 
      เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัยต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ดีเลิศ 
 
 



 
 
 
   2. เด็กมีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาสุขภาพ 
      เด็กมีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาสุขภาพต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ 
  3. เด็กเล่น ท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัยท้ังตัวเองและผู้อื่น 
      เด็กเล่น ท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัยท้ังตัวเองและผู้อื่นต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ 
  4. เด็กสามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
      เด็กสามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
      ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป        ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  1. เด็กสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 

     เด็กสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 

     ได้ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป       ดีเลิศ 

  2. เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์    

     เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ต้ังแต่ 

     ร้อยละ 80 ขึ้นไป        ดีเลิศ 

  3. เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได้ 

     เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได้ 
     ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป        ดีเลิศ
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
  1. เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม 

     เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสมต้ังแต่ 

     ร้อยละ 80 ขึ้นไป        ดีเลิศ 

  2. เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและท้ิงขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเอง 

     เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและท้ิงขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเองได้ 

     ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป        ดีเลิศ 

  3. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 

     เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะได้ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ 

  4. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 

     เด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดีเลิศ 

 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

  1. เด็กสามารถฟังและสนทนาโต้ตอบและเล่าเป็นเรื่องราวได้ 

     เด็กสามารถฟังและสนทนาโต้ตอบและเล่าเป็นเรื่องราวได้ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ 

 



 

 

 

  2. เด็กสามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 

     เด็กสามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 

     ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป        ดีเลิศ 

  3. เด็กสามารถอธิบาย เช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์หรือการกระท าได้ 

     เด็กสามารถอธิบาย เช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์หรือการกระท าได้ 

     ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป        ดีเลิศ 

  4. เด็กสามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 

     เด็กสามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 

     ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป        ดีเลิศ  

 5. เด็กสามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเอง 

     เด็กสามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเองได้ 

     ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป        ดีเลิศ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของชุมชน/ท้องถิ่นและประเมินหลักสูตร 

  ของสถานศึกษาทุก 2 ปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  

  ครูและศึกษานิเทศก์ 

  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของชุมชน/ท้องถิ่นและประเมินหลักสูตร 

  ของสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นทุก 2 ปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

  ผู้ปกครอง ครูและศึกษานิเทศก์       ยอดเยี่ยม 

 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

  มีครูจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

  มีครูจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยครบทุกห้องเรียน  ยอดเยี่ยม 

 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

  มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็ก 

  เป็นรายบุคคลตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา     ดีเลิศ 

  1. มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็ก 

     เป็นรายบุคคลตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษาต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  2. มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :  PLC) 

  3. มีการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการท า PLC อย่างชัดเจน 

 



 

 

 

 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อยา่งปลอดภัยและเพยีงพอ 

  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีมีความปลอดภัย มีส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

  อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีมีความปลอดภัย มีมุมประสบการณ์ 

  หลากหลายและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง     ยอดเยี่ยม 

 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม 

  กับบริบทของสถานศึกษา 

  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป    ดีเลิศ 

 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อ 

  คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 

  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม         ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

  อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

  และสติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องต้ังแต่ 

  ร้อยละ 90 ข้ึนไป         ยอดเยี่ยม 

 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือท า  

  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้และลงมือท า  ยอดเยี่ยม 

 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้ส่ือ 

  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

 



 

 

 

  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเหมาะสมกับวัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  โดยเด็กมีส่วนร่วม        ยอดเยี่ยม 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  1. ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

     ตามสภาพจริง 

  2. ครูน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก 

     ครบทุกด้าน 

     ครูประเมินพัฒนาการของเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันตามสภาพจริง 

     ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 

     จัดประสบการณ์         ยอดเยี่ยม 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

     (ลงช่ือ) 

              (นายสุรพล  มูลศรี) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดแหลม 

เรื่อง  ค่าเป้าหมายความส าเร็จและตัวชี้วัดตามบริบทของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 : มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

************************************************************ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545                      

มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง                        

คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา                 

โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและประเภท ก าหนดนโยบาย

แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผย                   

ต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                     

พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม                          

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                     

จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล               

และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสามารถ

เทียบเคียงและสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนวัดแหลม จึงประกาศค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จและตัวช้ีวัดตามบริบทของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 : มาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

   1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

         ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้และมีความสามารถในการส่ือสารได้ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.  



 

 

         ก าหนดระดับดีขึ้นไปแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  ดี 

   2. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ 
         ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
         ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ 

        ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ระดับดีขึ้นไปแต่ละระดับช้ัน  

         ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป       ดีเลิศ 

   3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  

         ในระดับดีขึ้นไป 

         ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  

         ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป       ดี 

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 
      ความคิดเห็นและแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
     เหมาะสมต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป      ดี 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ดีเลิศ 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ดีเลิศ 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
      ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป       ดี 
   2. ค่าเฉล่ียผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET ระดับ ป.6 ม.3, ม.6 มีพัฒนาการสูงขึ้น 
      จ านวนผู้เรียนร้อยละ 20 – 29 ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดับชาติ 
      สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  ปานกลาง 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีดีต่องานอาชีพ 
   1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
      ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  
      ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป       ดีเลิศ 
   2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
      ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  
      ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป       ดีเลิศ 
 



 
 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
        การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา 
   ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมต้ังแต่ 
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป        ดี  
  2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
   1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      อย่างเป็นรูปธรรม 
      ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง 
      เป็นรูปธรรมต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป     ดี 
   2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
      ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
      ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
      ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ต้ังแต่ 
      ร้อยละ 80 ขึ้นไป       ดีเลิศ 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
   ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป       ยอดเยี่ยม 
  4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
   1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 
      ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
      ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป       ยอดเยี่ยม 
   2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
      ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ 
   3. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดี 
      ในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
      ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดี 
      ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับ 
   แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
   อย่างชัดเจน        ดีเลิศ 
 



 
 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   1. มีการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
      มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
      อย่างเป็นระบบมีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทของสถานศึกษา  
      และนโยบายทุกระดับ       ดีเลิศ 
   2. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
      มีข้อมูลภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม  
      สนับสนุนป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา 
      อย่างมีประสิทธิภาพ       ดีเลิศ 
   3. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

   การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป และการน านโยบาย 
   สู่การปฏิบัติ รวมถึงการน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย 
   ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     ยอดเยี่ยม 

  2.3 การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และกลุ่มเป้าหมาย 
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น 
      และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และความต้องการ 
      ของสถานศึกษา 
      พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
      ครบถ้วนอย่างต่อเนื่องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น 
      และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 น าไปใช้ในการ 
      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      ดีเลิศ 
   2. จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัด 

   การศึกษาเฉพาะบุคคล ( Indivdualized Education Program : IEP )  
   และหรือจ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูและช่วยเหลือ และส่งเสริม 
   ให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ จ านวนเด็กท่ีมีความสารถพิเศษได้รับ 
   การดูและช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
   ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป       ดีเลิศ 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชน 
   การเรียนรู้ทางวิชาชีพ       ยอดเยี่ยม 
   1. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
      ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   2. มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
      Community : PLC)  
 



 
 
   3. มีการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการท า PLC อย่างชัดเจน 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 
   ตามบริบทของสถานศึกษาและมีการใช้แหล่งเรียนรู้และมีความปลอดภัย ดีเลิศ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ท่ีหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน และการจัดการเรียนรู้ 
   ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป       ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมท่ีสอดคล้อง 
      กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
      ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรม 
      ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 
      ท้ังระบบต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป      ดี 
   2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ 
      และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ 
      ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
      ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
      ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
      ได้เป็นอย่างดีต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป     ดีเลิศ 
   3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดง 
      ความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือ 
      เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
      ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็น 
      รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
      และต่อเนื่อง ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป     ดีเลิศ 
   4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
      ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
      ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป       ดี 
   5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและ 
      อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและ 
      อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ดี 
 



 
 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ในการจัดการเรียนการสอน 
   ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ดีเลิศ 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   1. ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังด้านกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อม 

     ในห้องเรียนท้ังการจัดตกแต่งในห้องเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรู้ 
     ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
     ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังด้านกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
     ท้ังการจัดตกแต่งในห้องเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวก 
     ต่อการเรียนการสอน ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ดีเลิศ 

   2. ครูมีบุคลิกภาพความเป็นครูได้เหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอน 
      ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมีเทคนิคในการปกครองช้ันเรียนและสร้าง 
      ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

     ครูมีบุคลิกภาพความเป็นครูได้เหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนให้ผู้เรียน 
     เกิดการเรียนรู้ได้ดี มีเทคนิคในการปกครองช้ันเรียน และสร้างปฏิสัมพันธ์ 
     ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป   ดี 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
      ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป   ดี 
   2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
      มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบต้ังแต่ 
      ร้อยละ 60 ขึ้นไป       ดี 
   3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและ 
      การจัดการเรียนการสอน 
      ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและ 
      การจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป    ดี 
   4. ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
      ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
      ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป       ดี 
   5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
      ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
      ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป       ยอดเยี่ยม 
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