
 

 

  



 

 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

------------------------ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41           
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ  
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน 
และระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้  
สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศกำหนด  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และได้ประกาศแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จ ัดการศึกษาระดับปฐมวั ย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานดำเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท 
๐๘๑๖.๔/ว ๓๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  อาศัยอำนาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 53 และ
มาตรา 56 และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในการประชุม ครั ้งที ่ 1 /2565 เมื ่อวันที ่ 20  เดือน พฤษภาคม   
พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ 
  
                         ประกาศ   ณ   วันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
  
          …………………………………                            ว่าที่ ร.ต.  ....................................... 
          (ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล)                                           (อนุวัฒน์   ฉินสูงเนนิ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๘๑ – ๒๘๓ ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๒๓๐๙  Website : http://www.ymr.ac.th   สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ การศึกษาปฐมวัย ( อนุบาล 
๑-๒ )  ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ  (มัธยมศึกษาปีที่ ๓ )  
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา 

                   ปรัชญาของโรงเรียน  สุ จิ ปุ ลิ   หัวใจนักปราชญ์ 
  ความหมาย     สุ  มาจากคำว่า   สุตตะ       หมายถึง    การฟัง 

        จิ  มาจากคำว่า   จิตตะหรือจินตะ  หมายถึง    การคิด 

        ปุ  มาจากคำว่า   ปุจฉา  หมายถึง    การถาม 

        ลิ  มาจากคำว่า   ลิขิต  หมายถึง    การเขียน, การจดบันทึก 
 

คำขวัญของโรงเรียน 

                   เรียนดี  ภาษาเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์   
“โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายในปี 2565” 
 

พันธกิจ 

 1. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ 
 4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   
 6. ปลูกฝังทักษะการดำเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

  



 

 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
(ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ) 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 
ฉบับลงวันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

........................................................................ 
 เป้าหมายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) พ.ศ. 2565  ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ดังนี้ 
 

 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี /ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                                     คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ     ดีมาก 
               ๑.๑.๑   บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ    ✓  
      ๑.๑.๒   บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ✓  
      ๑.๑.๓   บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ    ✓  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒   การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด      ดีมาก 
               ๑.๒.๑   บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ     ✓  
                ๑.๒.๒   ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้
ดำเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

   ✓  

      ๑.๒.๓   ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม  

   ✓  

      ๑.๒.๔   บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย     ดีมาก 
               ๑.๓.๑   บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
อย่างเป็นระบบ  

   ✓  

      ๑.๓.๒   โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  

   ✓  

               ๑.๓.๓   จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น  
และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

   ✓  



 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 
 

               ๑.๓.๔   จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  

   ✓  

               ๑.๓.๕   จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก  

   ✓  

               ๑.๓.๖   ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย    ✓  
               ๑.๓.๗   จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   ✓  

               ๑.๓.๘   จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตาม
ความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔   การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้     ดีมาก 
               ๑.๔.๑   มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

   ✓  

               ๑.๔.๒   มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน  
ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

   ✓  

               ๑.๔.๓   อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวัน
ของเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

   ✓  

               ๑.๔.๔   จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน . 

   ✓  

               ๑.๔.๕   จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

   ✓  

               ๑.๔.๖   จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่
ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

   ✓  

               ๑.๔.๗   จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับ 
การใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน     ดีมาก 
               ๑.๕.๑   มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ
ดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

   ✓  

               ๑.๕.๒   การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน  
มีส่วนร่วม 

   ✓  



 

 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 
 

                 ๑.๕.๓   ดำเนนิงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

   ✓  

                 ๑.๕.๔   มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ✓  
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   
                                                                                                                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑   การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน      ดีมาก 
               ๒.๑.๑   มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล  

   ✓  

                ๒.๑.๒   จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น 
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  

   ✓  

                ๒.๑.๓   จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ
ตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และ
การเล่น  

   ✓  

                ๒.๑.๔   เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

   ✓  

                ๒.๑.๕   เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ  
เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒   การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ     ดีมาก 
                 ๒.๒.๑   ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ี
เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

   ✓  

                 ๒.๒.๒   จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  

   ✓  

                 ๒.๒.๓   ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน  ความสะอาด
ของร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

   ✓  

                 ๒.๒.๔   เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

   ✓  

                 ๒.๒.๕   จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก 
สายตา หู ตามกำหนด 

   ✓  



 

 

 

 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓   การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ดีมาก 
                  ๒.๓.๑   จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิด
ตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้  แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดย
ยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

   ✓  

                 ๒.๓.๒   จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมี
ความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า
และสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ  

   ✓  

                  ๒.๓.๓   จัดกจิกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมี
ทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามลำดับ
พัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

   ✓  

                  ๒.๓.๔   จัดใหเ้ด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล 
สิ่งต่าง ๆ สถานที่และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

   ✓  

                  ๒.๓.๕   จัดกจิกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔   การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

    ดีมาก 

                  ๒.๔.๑   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับ
เด็ก  จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก  และ 
การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   ✓  

                  ๒.๔.๒   จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง  
ได้แสดงออกด้านอารมณ์  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

   ✓  

                  ๒.๔.๓   จัดกจิกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็ก
ใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ วิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

   ✓  



 

 

 
  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕   การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อ
ในขั้นถัดไป 

    ดีมาก 

                    ๒.๕.๑   จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจาก
บ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน  และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศ
ให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

   ✓  

                    ๒.๕.๒   จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

   ✓  

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย                                                         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 
• สำหรับเด็กอายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย      
                   ๓.๑.๑ ก  เดก็มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย      
                   ๓.๒.๑ ก  เดก็มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน      
                   ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
(Gross Motor) 

     

                   ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญาสมวัย (Fine Motor Adaptive)  

     

                   ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจ
ภาษา (Receptive Language) 

     

                   ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย  
(Expressive Language) 

     

                   ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเอง
และการเข้าสังคม (Personal Social) 

     

• สำหรับเด็ก อายุ ๓ ป ี(๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม     ดีมาก 
                  ๓.๑.๑ ข   เดก็มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

   ✓  

                  ๓.๑.๒ ข   เดก็มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย    ✓  
                  ๓.๑.๓ ข   เดก็มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ    ✓  



 

 

 
  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  

0 1 2 3 ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข   เด็กมีพัฒนาการสมวัย     ดีมาก 
                  ๓.๒.๑ ข   เดก็มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน    ✓  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว     ดีมาก 
                  ๓.๓.๑ ข   เดก็มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 

   ✓  

                 ๓.๓.๒ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ 
การประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ     ดีมาก 
                  ๓.๔.๑ ข   เดก็แสดงออกร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย 
แสดงความรู้สึกต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  

   ✓  

                  ๓.๔.๒ ข   เดก็มีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

   ✓  

                  ๓.๔.๓ ข   เดก็สามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้ง
ชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัว 
เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์          ดีมาก 
                 ๓.๕.๑ ข   เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

   ✓  

                 ๓.๕.๒ ข   เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต 
จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์  (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา  ได้สมวัย 

   ✓  

                 ๓.๕.๓ ข   เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย    ✓  
                 ๓.๕.๔ ข   เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  
ที่แสดงออกได้สมวัย 

   ✓  

                 ๓.๕.๕ ข   เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ กิจกรรมให้สำเร็จ
สมวัย 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร     ดีมาก 
                ๓.๖.๑ ข   เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และ
สื่อสารได้สมวัย 

   ✓  

                ๓.๖.๒ ข   เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้
หนังสือ รู้จักตัวอักษร  การคิดเขียนคำ  และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและ
ตามลำดับพัฒนาการ 

   ✓  



 

 

 
การสรุปผลการประเมินของโรงเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 

                 ๓.๖.๓ ข   เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับ
ขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีด เขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

   ✓  

                ๓.๖.๔ ข   เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย 
โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ
ความเป็นพลเมืองดี 

    ดีมาก 

                 ๓.๗.๑ ข   เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และ
แสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   ✓  

                  ๓.๗.๒ ข   เด ็กมีความเมตตา กร ุณา มีว ิน ัย ซ ื ่อส ัตย์  
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

   ✓  

                 ๓.๗.๓ ข   เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม  แก้ไข  ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   ✓  

                 ๓.๗.๔ ข   เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศ
ไทย และภูมิอาเซียน   

   ✓  



 

 

 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ฉบับลงวันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

........................................................................ 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) พ.ศ. 2565  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีมาก 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความสามารถ 
 ด้านการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 1.2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 1.3) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ด้านคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 1.4) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ป.6 ร้อยละ 70 มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
                     1.5) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 10 มีผลการทดสอบ   
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
 1.6) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป   
 1.7) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป   
  1.8) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 
(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป   
 1.9) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 



 

 

 2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง  
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
   2.2)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียน  อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่ และนำเสนอ
ผลงานในรูปแบบตามความถนัดของตนเอง/กลุ่ม ได ้อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน/ปีการศึกษา 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง                 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
   4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   5.1)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
  5.2) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป   
  5.3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 
 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องาน
อาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง   
  6.2) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อย่าง และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  



 

 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวนิัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด 
   1.2)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
   1.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1) ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม  
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ เคารพ 
ยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย และมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
   4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรคภัย โรคติดต่อร้ายแรง อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
   4.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
   4.4)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดี 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1.1  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เกิดจากความต้องการของ
ชุมชน ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล 



 

 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.2.1  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
        2.2.2  สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สอดรับกับมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษากำหนด 

2.2.3  สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.2.4  สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
                 2.2.5  สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
                 2.2.6  สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.3.1  สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.3.2  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ที่คำนึงถึงคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.3.3  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                       
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4.1  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง
ตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด  อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  2.4.2  สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
  2.4.3  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  2.4.4  สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนครูและบุคลากรทุกคน  อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 



 

 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.5.1   สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
  2.5.2   สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
เพียงพอสำหรับผู้เรียน 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.6.1  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และ 
การเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ ดี 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.1.1  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
       3.1.2  ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ   
ได้นำเสนอผลงาน  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.1  ครูทุกคนผลิต/จัดหา สื่อการสอน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อย  
2 ชิ้น ต่อปีการศึกษา 
  3.2.2  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.3.1  ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และนำสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลนักเรียนไป
วางแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
  3.3.2  ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนร่วมกันกับผู้เรียน มีการจัดช่วงเวลาใน
การให้คำปรึกษา และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.4.1  ครูทุกคนมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการกำหนดสัดส่วน
คะแนน จำนวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา 



 

 

  3.4.2  ครูทุกคน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลมาพัฒนา แก้ปัญหาให้
นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.5.1  ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 


