
 
                                      

                                    
 
                                       ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

ท่ี……17…./ 2564 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
………………………………………………. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ ่น ประกอบกับมาตร 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษา แต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2561 
และตามประกาศมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้แทนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  (ซึ่งเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เพื่อให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2562 โดยให้
ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องพิจารณานํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ฉบับใหม่ ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 1 /2564  เมื่อวันท่ี  17  กรกฎาคม 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี   21  กรกฎาคม  2564 
 

 
 (นายบุญธรรม   โบราณมูล) 

                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเหล่ียม 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………… 

 มาตรฐานสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม  ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ย่อย เป้าหมาย 

1.1. การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 

1.1.1. บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดับดี 

1.1.2. บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 

1.1.3. บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดับดี 

1.2. การบริหารจัดการ
บุคลากรทุกประเภทตาม
หน่วยงานท่ีสังกัด 

1.2.1. บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ระดับดี 

1.2.2. ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนิน
กิจการ มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี 

1.2.3. ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับดี 

1.2.4. บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจำนวนเด็ก ในแต่ละกลุ่มอายุ 

ระดับดี 

1.3. การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภัย 

1.3.1. บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ระดับดี 

1.3.2. โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

ระดับดี 

1.3.3. จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

ระดับดี 

1.3.4. จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ 

ระดับดี 

1.3.5. จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับ พัฒนาการของเด็ก 

ระดับดี 

1.3.6. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ระดับดี 

 
 



มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ย่อย เป้าหมาย 

1.4. การจัดการเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพและการ

เรียนรู้  

1.3.7. จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดี 

1.3.8. จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเส่ียง
ของพื้นท่ี 

ระดับดี 

1.4.1. มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
และดูแล การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

ระดับดี 

1.4.2. มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพ
ประจำปี และป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับดี 

1.4.3. อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กท่ี
เหมาะสม ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ระดับดี 

1.4.4. จัดให้มีพื้นท่ี/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

ระดับดี 

1.4.5. จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ระดับดี 

1.4.6. จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง 

ประกอบอาหาร น้ำด่ืมน้ำใช้ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะนำโรค 

ระดับดี 

1.4.7. จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ

เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวและชุมชน  

1.5.1. มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ

แม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ

ดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

ระดับดี 

1..5.2. การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วน

ร่วม  

ระดับดี 

1.5.3. ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน

เรื่องการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย  

ระดับดี 

1.5.4. มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 

 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ย่อย เป้าหมาย 

2.1. การดูแลและพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 

2.1.1. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล  

ระดับดี 

2.1.2. จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

ระดับดี 

2.1.3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กท่ีเรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ระดับดี 

2.1.4.เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ระดับดี 

2.1.5. เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการ
จัดกิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับดี 

2.2. การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย
และดูแลสุขภาพ  

2.2.1. ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารท่ีครบถ้วนในปริมาณท่ี
เพียงพอ และ ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม  

ระดับดี 

2.2.2. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

ระดับดี 

2.2.3. ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย 
ฟันและช่องปาก เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดี 

2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 

ระดับดี 

2.2.5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม 
กำหนด 

ระดับดี 

2.3. การส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ภาษาและการส่ือสาร  

2.3.1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดต้ังคำถาม สืบ
เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิด
และผลงานท่ีแตกต่างของ เด็ก  

ระดับดี 

2.3.2. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพื่อ
การส่ือสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา
ตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการ 

ระดับดี 

2.3.3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบ้ืองต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดย
ครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 

ระดับดี 



 

มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ย่อย เป้าหมาย 

 

2.3.4. จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ 

สถานท่ี และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ระดับดี 

2.3.5. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เบ้ืองต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเอง 

ระดับดี 

2.4. การส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์ 

จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง

คุณธรรมและความเป็น

พลเมืองดี  

2.4.1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม

สร้างเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง

อย่างสร้างสรรค์  

ระดับดี 

2.4.2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน

อารมณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหวร่างกาย ศิลปะ 

ดนตรี ตามความสนใจ และถนัด 

ระดับดี 

2.4.3. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 

ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ระดับดี 

2.5. การส่งเสริมเด็กใน

ระยะเปล่ียนผ่านให้

ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อใน

ขั้นถัดไป  

2.5.1. จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อย

ปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร  

ระดับดี 

2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น

แต่ละขั้น จนถึง การเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ระดับดี 

 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ย่อย เป้าหมาย 

3.1. ข เด็กมีการ

เจริญเติบโตสมวัยและมีสุข

นิสัยท่ีเหมาะสม 

3.1.1. ข เด็กมีนำ้หนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล  

ระดับดี 

3.1.2. ข เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดับดี 

3.1.3. ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ระดับดี 

3.2. ข เด็กมีพัฒนาการ

สมวัย 

3.2.1. ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดับดี 

3.3 ข เด็กมีพัฒนาการ

ด้านการเคล่ือนไหว 

 

3.3.1. ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคล่ือนไหว
และทรงตัวได้ตามวัย  

ระดับดี 

3.3.2. ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่างตากับมือ ตามวัย 

ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ย่อย เป้าหมาย 

3.4 ข เด็กมีพัฒนาการ

ด้านอารมณ์จิตใจ 

3.4.1. ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึก
ท่ีดีต่อตนเองและ ผู้อื่นได้สมวัย  

ระดับดี 

3.4.2. ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการ
เล่น การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ระดับดี 

3.4.3. ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับย้ังช่ังใจ ท าตาม
ข้อตกลง คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ระดับดี 



3.5. ข เด็กมีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา เรียนรู้และ

สร้างสรรค์ 

3.5.1. ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และส่ิง
ต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

ระดับดี 

3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และ
เปรียบเทียบ จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

ระดับดี 

3.5.3 ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ระดับดี 

3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกได้สมวัย ระดับดี 

3.5.5. ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ท ากิจกรรมให้สำเร็จสมวัย ระดับดี 

3.6. ข เด็กมีพัฒนาการ

ด้านภาษาและการส่ือสาร 

3.6.1. ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่ือสารได้สมวัย  ระดับดี 

3.6.2. ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จัก
ตัวอักษร การคิดเขียนคำ และการอ่านเบ้ืองต้นได้สมวัยและตามลำดับ
พัฒนาการ 

ระดับดี 

3.6.3. ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการ
สมวัย นำไปสู่ การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ  

ระดับดี 

3.6.4. ข เด็กมีทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ระดับดี 

3.7. ข เด็กมีพัฒนาการ

ด้านสังคม คุณธรรม มี

วินัย และความเป็น

พลเมืองดี 

3.7.1. ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล  

ระดับดี 

3.7.2. ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมี ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

ระดับดี 

3.7.3. ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำ
และผู้ตาม แก้ไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดี 

3.7.4. ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน 

ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………… 

        มาตรฐานสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย 

2564 
1. มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน 
การส่ือสาร และ
การคิดคำนวณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ภาษาไทย
พื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

50 

2. ผู้เรียนร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

50 

3. ผู้เรียนร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์
พื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

50 

2. มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  
อภิปราย 
แลกเปล่ียน ความ
คิดเห็นและแก้ไข
ปัญหา 

4.ผู้เรียนร้อยละ  70  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากแบบ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับดีขึ้นไป   

70 

5.ผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (วอลเลย์บอล) 
ร้อยละ 100 สามารถ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับภาค
ขึ้นไปอย่างน้อย 2 รายการ  ต่อปีการศึกษา 

 
100 

3. มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

6.ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปี 3 ทวิศึกษา) ร้อยละ  80  มี
ช้ินงานจากการสืบค้นข้อมูล  สรุปความรู้ด้วยตนเองหรือจัดทำรายงาน 
อย่างน้อย 1 ช้ิน / ปีการศึกษา  
  

80 



4. มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

7. ผู้เรียนร้อยละ  80   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ                  
การส่ือสารในการจัดการเรียนการสอนท้ังการติดตามงานและการเรียน
การสอนออนไลน์  
 

80 

5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

8. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ  40  มีคะแนนประเมินผลการ
ทดสอบความสามารถข้ันพื้นฐานระดับชาติ (NT)ในด้านภาษาและการ
คำนวณ ไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้  
 

40 

9.ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3                            
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ  40  มีผลการทดสอบระดับชาติ                     
ขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ค่า T-Score ต้ังแต่ 50 ขึ้นไป 
 

40 

10. ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์                   
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

50 

11.. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 40 มีผลสัมฤทธิ์                   
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ 3 ขึ้นไป 

45 

6. มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

13. ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 
ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
ประกอบอาขีพ อย่างน้อย 2  สถาบัน/แหล่งอาชีพ ต่อปีการศึกษา 

 

14. ผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านกีฬาและมี เจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการต่อยอด
ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย 

2564 
1.การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

1.ผู้เรียนร้อยละ  90  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป  

90 

2. ผู้เรียนร้อยละ  100  ของหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและการ
ประเมินคุณลักษณะเฉพาะหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
ในระดับดีขึ้นไป 

90 

2.ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

3.ผู้เรียนร้อยละ 90  มีส่วนร่วมในกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญ
ของประเพณีท้องถิ่นหรือในชุมชน อย่างน้อย  1 กิจกรรม/ปีการศึกษา  

90 

4.ผู้เรียนร้อยละ  100 แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองดอกคูน อย่างน้อย 1 วัน/
สัปดาห์   

100 

3.การยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

5. ผู้เรียนร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆของทางโรงเรียน อย่าง
น้อย 1  กิจกรรม / ปีการศึกษา 

90 

6.  ผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ร้อยละ 100 มี
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จากการร่วม
กิจกรรมและการเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับดีขึ้นไป 

 
100 

 

4. สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม 

7.นักเรียนร้อยละ  80   มีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย 80 

8.นักศึกษาวิชาทหารร้อยละ 90 มีจิตอาสาบริการสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา อย่างน้อย 2 กิจกรรม/ปีการศึกษา  

90 

 9. นักเรียนทุกคน  ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทำงานร่วมกัน
ด้วยดี ปฏิบัติตามข้อตกลงในช้ันเรียนและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

100 

10. นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการ
ป้องกันการแพร่เช้ือไวรัสโคโณน่า COVID - 19 
 

100 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมาย 

1.มีเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจท่ีชัดเจน 

1. สถานศึกษามีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย และสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายต้นสังกัด นโยบายรัฐบาล 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ดีเลิศ 

2.มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีการวางแผนตามระบบ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ประเมินผล ปรับปรุงและ
พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกปี  

ดีเลิศ 

3. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลังอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ดีเลิศ 

4. สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดีเลิศ 

5. สถานศึกษามีระบบคัดกรองและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
 

ดีเลิศ 

3.ดำเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเน้น

คุณภาพผู้เรียน รอบ

ด้าน  ตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

6.สถานศึกษาจัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ ครบท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

ดีเลิศ 

7.สถานศึกษาจัดทำและบริหารหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างน้อย 3 หลักสูตร 

ดีเลิศ 

8.สถานศึกษามีแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุน/ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

ดีเลิศ 

4.พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

9. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 40 ชม./ปี 
 

 
ดีเลิศ 



ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมาย 

10. สถานศึกษาจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ / ทบทวนเกี่ยวกับ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 1 ครั้ง/           
ปีการศึกษา 
 

 
ดีเลิศ 

11. สถานศึกษาจัดให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย  10 กลุ่ม/ปีการศึกษา 
 

ดีเลิศ 

5. จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

12. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน  สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ  
ถูกสุขลักษณะ สวยงาม 

ดี 

13. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 3 แหล่งเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

12. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการเรียนรู้นอกสถานศึกษาในรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

ดีเลิศ 

13. สถานศึกษาส่งเสริมให้เข้าร่วม กิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังในรูปแบบปกติหรือในรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปีการศึกษา 

ดี 

6. จัดระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการและเรียนรู้ 

14.สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 

ดี 

15. สถานศึกษามีเว็บไซต์ เพื่อบริการข้อมูล สารสนเทศ  
ท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ดี 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมาย 

1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการวางแผน การจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
อย่างน้อย 1 หน่วย/ภาคเรียน 

100 



ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมาย 

2. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน    
การสอน อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 

100 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ครูทุกคนใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์เทคโนโลยี  ส่ือดิจิทัลหรือ
แอพพลิเคช่ันท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างน้อย 
1 แผนการจัดการเรียนรู้ใน 1 หน่วย/ภาคเรียน 

100 

2.ครูร้อยละ 90 เข้าร่วมการอบรมและสร้างส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

90 

3. มีการบริหารจัดการช้ัน

เรียนเชิงบวก 

5. ครูทุกคนมีการทำข้อตกลงร่วมกับนักเรียนกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

100 

4. ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

6. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  และ ตรง
ตามสภาพจริงอย่างเหมาะกับผู้เรียน 

100 

7. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน         
การสอน อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 

100 

8. ครูทุกคน สะท้อน ติดตามและรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.06) ต่อผู้ปกครองเพื่อนำผลไป
พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

100 

5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

9. ครูทุกคนได้รับการนิเทศในห้องเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

100 

10. ครูทุกคน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ โดยใช้กระบวนการสร้างพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

100 

11. ครูทุกคนใช้ข้อมูล สะท้อนผล วางแผน ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)   

100 

12. ครูทุกคนนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน รวบรวม สรุป 
จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)  

100 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


