
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ    

ประจำปีการศึกษา 2565 
******************************************* 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. 2561  ให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806 ลงวันที่ 1  มีนาคม  2562  เรื่อง  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ   อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1553  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  
2558  ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 2 มกราคม 2562  มีมติเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ   ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาภายใต้ การกำกับ  ดูแล และ
รับผิดชอบ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่า
เป้าหมายความสำเร็จ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ต่อไป 

 
 ประกาศ ณ  วันที่    12   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
      
 

          (นางสาวศุภรา ปางนิติคณากร) 
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ   ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ลงวันที่   12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
……………………………………………………………….. 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖5 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก 
           ปฐมวัย                         

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย   
 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

ตัวบ่งชี้ย่อย    
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  
ตัวบ่งชี้ย่อย     

๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มี 

คุณวุฒิ/  
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/  
คุณสมบัติเหมาะสม  

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวน 
เด็ก ในแต่ละกลุ่มอายุ   

เด็ก (อายุ)  อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน)  จำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม  
ต่ำกว่า ๑ ปี ๑ : ๓    กลุ่มละไม่เกิน   ๖ คน 
ต่ำกว่า 2 ปี ๑ : 5 กลุ่มละไม่เกิน 10 คน 
ต่ำกว่า 3 ปี ๑ : 10 กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

3ปี-ก่อนเข้า ป.1 ๑ : 15 กลุ่มละไม่เกิน 30 คน 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   
ตัวบ่งชี้ย่อย    

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ   
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก

อาคาร 
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย  

เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของเด็ก   
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล             
การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสม
ตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์  

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย  

และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  
๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร   

น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค  
๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน        

และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/

ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง                   

การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 



 

มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย                         
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
    มีการดำเนินงานและประเมินผล  
   ๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  
   ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก               
    ที่เรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ  ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  
   ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน 
                                   ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย   
   ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม  
                                     พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ  
    และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม  
   ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ   
    ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  
   ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน และ 
    ช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
    ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ 
    โภชนาการอย่างต่อเนื่อง    
   ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหา 
    ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงาน 
    ที่แตกต่างของเด็ก   
   ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร  
    อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอน 
    พัฒนาการ  
   ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว  
    พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก  
    เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง   
   ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และ  
    ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 



 

   ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย   
    โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม  
            ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
   ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์  
    ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตาม 
    ความสนใจ และถนัด  
   ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จัก 
    สิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ 
    ประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก 
    ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวใน 
    บรรยากาศที่เป็นมิตร  
   ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น  
    จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
   ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
   ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัว 
    ได้ตามวัย 
   ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตา 
    กับมือตามวัย  
 
 



 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
                        และผู้อ่ืนได้สมวัย  
   ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น  
    การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
   ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง   
    คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ  
    รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  
   ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ 
    จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย  
   ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  
   ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  
   ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  
   ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด 
               เขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
   ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่     
               การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ  
   ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก   
               และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ 
    ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
   ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
    และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย  
   ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม  
    แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
   ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
 



 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
เรื่อง ค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

.................................................................... 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   ดี 
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ดี 
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ดี 
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีมาก 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม  

ดี 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จำนวนเด็ก ในแต่ละกลุ่มอายุ  

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ดี 
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

ดีมาก 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

ดี 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ 

ดี 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสม
กับระดับพัฒนาการของเด็ก 

ดี 



 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ดีมาก 
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   

ดี 

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ
พ้ืนที่ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล 
การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

ดี 

๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

ดี 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  

ดี 

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  

ดีมาก 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ดีมาก 

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
อาหาร  น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

ดี 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก 
ทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

ดี 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ดี 
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง   
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก 
 
 



 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยมีการดำเนินงานและประเมินผล  

ดีมาก 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

ดีมาก 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก
ที่เรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ  ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ดี 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

ดี 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่
เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

ดี 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ  
ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  

ดี 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ
ช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ดี 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 

ดี 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหา
ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่
แตกต่างของเด็ก  

ดี 



 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

ดี 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแล
เด็ก เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  

ดี 

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ 
และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ดีมาก 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองดี 

ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ดี 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตาม
ความสนใจ และถนัด 

ดี 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ   

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น
ถัดไป 

ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่
เป็นมิตร  

ดี 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละ
ขั้น จนถึง การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ดี 

 
 
 
 



 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  ดี 

 
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล 

ดี 

๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ดี 
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และ
ทรงตัวได้ตามวัย 

ดี 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่างตากับมือตามวัย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  

ดี 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น     
การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ดี 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

ดี 

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

ดี 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ดี 



 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  ดี 
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ดี 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร    
การคิด เขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

ดี 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

ดี 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดี 

ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ดี 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

ดี 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้
ตามแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ดี 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ลงวันที่  12  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
……………………………………………………………….. 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖5 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

         ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
เรื่อง ค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

.................................................................... 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ 82 
    ๑.๑) ผู้เรียนมีผลการอ่านอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๙1 
    ๑.๒) ผู้เรียนมีผลการเขียนอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๘0 
    ๑.๓) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การสื่อสาร ระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๔ 
 

    ๑.๔) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๕5 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

ร้อยละ 93 

    ๒.๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การคิด ระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙0 

    ๒.๒) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา ระดับด ีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙5 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ร้อยละ 100 
    ๓.๑) ผู้เรียนมีชิ้นงาน ไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 4 ชิ้นงาน ร้อยละ 100 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ร้อยละ ๘9 
    ๔.๑) ผู้เรียนมีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๘0 
    4.2) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 9๘ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ 60 
    ๕.๑) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 60 
    ๕.๒) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 55 
    ๕.๓) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 68 

    ๕.๔) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 

    ๕.๕) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 87 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

    ๕.๖) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 65 
    ๕.๗) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 81 
    ๕.๘) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 54 

    ๕.9) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยรวม จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ร้อยละ ๔0 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   ร้อยละ 100 
    ๖.๑) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 100 
    ๖.๒) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
ค้าขาย 

ร้อยละ 100 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   ร้อยละ 98 
    ๑.๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ร้อยละ 100 
    ๒.๑) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ร้อยละ 100 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ร้อยละ 100 
    ๓.๑) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ร้อยละ 100 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ร้อยละ 93 
    ๔.๑) ผู้เรียน มีน้ำหนัก-ส่วนสูง สมส่วน ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ร้อยละ ๗1 
    ๔.๒) ผู้เรียน ได้รับการตรวจสุขภาพโดยครูประจำชั้น เดือนละครั้ง ร้อยละ 100 
    ๔.๓) ผู้เรียน มีผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ ด้านอารมณ์ อยู่ใน
ระดับปกติ ตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ ๙9 
 

    ๔.๔) ผู้เรียน มีผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม อยู่ในระดับปกติ ตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ ๙9 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม บรรลุเปา้หมายข้อ ๑.๑ น้อยกว่า ๒ ข้อ  

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ น้อยกว่า ๒ ข้อ และมรีะดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 
ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๑ ตั้งแต่ ๒-3 ข้อ 

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๒ ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๑ ตั้งแต่ 4-๕ ข้อ 

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๓ ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๑ ท้ัง ๖ ข้อ 

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง 4 ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 
ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม บรรลุเปา้หมายข้อ ๑.๑ ท้ัง ๖ ข้อ 

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๔ ข้อ และมรีะดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 



 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีมาก 
๒.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีมาก 
 ๒.๑.1 สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
ระดับดีมาก 

 ๒.๑.๒ วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล  และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดีมาก 

 ๒.๑.๓  การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสถานศึกษาเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับดีมาก 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
 ๒.๒.๑ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมวิสัยทัศน์  และพันธ

กิจของสถานศึกษา สามารถดำเนินการได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

 ๒.๒.๒ สถานศึกษามีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ที่มีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

 ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 

ระดับดีมาก 

 ๒.๒.๔ สถานศึกษามีการกำกับ ติดตามงานอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
 ๒.๒.๕ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับดีมาก 
 ๒.๒.๖ สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับดีมาก 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

 ๒.๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี 
 ๒.๓.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประจำ 

ทุกปี 
ระดับดี 

 ๒.๓.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับดี 

 ๒.๓.๔ สถานศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ระดับดี 

 ๒.๓.๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 

ระดับดี 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
 ๒.๔.๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละบุคลากรเข้ารับ 

การพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑๘ ชั่วโมง 
ร้อยละ 100 

 ๒.๔.๒ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละบุคลากรทุกคนเข้ารับการ
พัฒนาตนเองตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ       

ระดับดี 

 ๒.๔.๓ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนางาน 

ระดับดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดีมาก 

 ๒.๕.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 

ระดับดีมาก 

 ๒.๕.๒ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่
สะอาดและปลอดภัย 

ระดับดีมาก 

 ๒.๕.๓ สถานศึกษามีการจัดมุมความรู้/ป้ายนิเทศทุกห้องเรียน ระดับดีมาก 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ระดับดีมาก 

 ๒.๖.๑ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เอื้อต่อ
การดำเนินงาน  และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 

ระดับดีมาก 

 ๒.๖.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง  และ
เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

 ๒.๖.๓ สถานศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ระดับดีมาก 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ไม่ชัดเจนและไม่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด และเป็นแบบอย่างได้ 



 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 91 

       ๓.๑.๑ ครู มีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

      ๓.๑.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีผลการประเมินโครงงาน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 82 
 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
       ๓.๒.๑ ครู มีการนำสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๒.๒ ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

       ๓.๒.๓ ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนทุกคน ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙4 
       ๓.๓.๑ ผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครู 
อยู่ในระดับมาก (๓) ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙4 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๔.๑ ครู ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อย่างน้อย ๒ วิธี ร้อยละ 100 
       ๓.๔.๒ ครู มีวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

       ๓.๕.๑ ครู ได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐ 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง 5 ข้อ ไม่ชัดเจนและไม่ส่งผลต่อคณุภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 
ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายน้อยกว่า 5 ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมเป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคณุภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด  และเปน็แบบอย่างได ้
 


