
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ                 

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง                  
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา                 
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทั้ งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง                   
และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

                            ประกาศ  ณ วันที ่๑๕ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕   
 
 
 
   ลงชื่อ                                                ลงชื่อ 
             (นายกิจพิพัฒน์  ขุ่มด้วง)              (นายพัฒนา  ยอดสะอึ) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
--------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนร้อยละ 75 ที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป      

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีความสามารถในการคิดค านวณ ระดับดีข้ึนไป 
2)   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ไขปัญหา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่            

และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรค                
ของการท างานได้ อย่างน้อย 1 โครงงาน/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา 

3)   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
*ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างน้อย 1 ชิ้น/ปีการศึกษา 

*ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างน้อย 1 ชิ้น/ปีการศึกษา 

4)   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียน และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
5)   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 



ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน      
(Reading Test : RT) ร้อยละ 70 มีคะแนน ระดับดีขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ร้อยละ 70 มีคะแนนระดับดีขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)              
รอ้ยละ 40 มีค่า T-Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 40 มีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) อยู่ในระดับ A1 ขึ้นไป 

6)   ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                    

ที่ตนเองสนใจ อย่างน้อย 1 อาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ                      

และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1)   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1          

(มีวินัยอดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญู ส านึกรักท้องถิ่น) 
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม                           

และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ    
 2)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
 ต่อปีการศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผู้เรียนร้อยละ 80 แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองดอกคูน อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ 
3)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 19  ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง                           

และหลากหลาย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 20  ผู้เรียนร้อยละ 90 ไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
4)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 21 ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามข้อตกลง                  
ในชั้นเรียน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ตัวบ่งชี้ที่ 22 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตน                    

ตามมาตรการสาธารณสุข ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่  



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 24 สถานศึกษามีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วม
ของ บุคลากรทุกภาคีเครือข่าย และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา                      
ความต้องการของชุมชน นโยบายต้นสังกัด นโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

 
2.2  มีระบบบริหารจัดการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 25 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามวงจร
คุณภาพ  PDCA และมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 26 สถานศึกษามีระบบคัดกรองและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการรายงานผล
และส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 27 สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน/ส่งเสริมให้ผู้เรียน                   
ได้รับ การพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ  

 ตัวบ่งชี้ที่ 28 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน                   
และท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ตัวบ่งชี้ที่ 29 มีการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ มีระบบนิเทศติดตาม และประเมินผล                   
การใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 30 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ                         

ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 60 ชม./ปี (ดีเลิศ) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 31 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน              

และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 32 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ               

การจัดการเรียนรู้ สะอาดและมีความปลอดภัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 33 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันอันตราย การบาดเจ็บและเสริมสร้าง                    

ความปลอดภัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 34 สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนรู้นอกสถานศึกษาทุกระดับชั้น อย่างน้อย               

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 



2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 35 สถานศึกษามีเว็บไซต์/เวปเพจ/เฟซบุ๊ค เพ่ือบริการข้อมูล สารสนเทศท่ีทันสมัย

และเป็นปัจจุบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 36 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 37 ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 38 ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้              
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ตัวบ่งชี้ที่ 39 ครูร้อยละ 100 มีการท าข้อตกลงร่วมกับนักเรียนก าหนดแนวทางการปฏิบัติตน                    

ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 40 ครูร้อยละ 100 ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย              
ปีละ 1 เรื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 41 ครูร้อยละ 100 มีการสะท้อนผล ติดตามและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รายบุคคลต่อผู้ปกครอง เพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อย                   
ปีละ 2 ครั้ง 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 42  ครูร้อยละ 100 ใช้ข้อมูลสะท้อนผล วางแผน ปรับปรุง พัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  
 (ID-PLAN) 
ตัวบ่งชี้ที่ 43  ครูร้อยละ 100 น าข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน รวบรวม สรุป จัดท ารายงานประเมิน

ตนเอง (SAR) 
ตัวบ่งชี้ที่ 44  ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ โดยใช้กระบวนการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 


