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ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ ระดับปฐมวัย 

………………………………………………………… 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมี
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ในการประชุมครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษา
และเป้าหมายความส าเร็จที่ทางโรงเรียนได้เสนอมาจึงประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ระดับปฐมวัย เพื่อเป็นกลไก 
ในการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ชุมชน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖4  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เหมาะสม ต่อไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑4  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4  

 
 

                                   

 

(นายบุญเกิด  เผือกใต้ ) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)   
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ ระดับปฐมวัย 

ประกาศ ณ วันที่ ๑4  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 
................................................................... 

 โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยโดยก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
  ๑. เด็กร้อยละ ๘๐ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
  ๒. เด็กร้อยละ ๑๐๐ สามารถล้างมือเจ็ดขั้นตอนได้ 
  ๓. เด็กร้อยละ ๑๐๐ สามารถออกจากรถยนต์ได้ 
                     4. เด็กร้อยละ ๑๐๐ สามารถมีทักษะพ้ืนฐานว่ายน้ าได้ 
  5. เด็กร้อยละ ๑๐๐ สามารถเต้นประกอบเพลงได้ 
  6. เด็กร้อยละ ๑๐๐ สามารถต่อคิวในการรับหรือซื้อของได้ 
  7. เด็กร้อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน 
                     8. เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันของ
ตนเองอยู่ในระดับดีมาก 
  9. เด็กร้อยละ 10๐ แสดงการไหว้ได้ในระดับดีมาก 
   10. เด็กร้อยละ ๘0 สามารถตั้งค าถามเพ่ือหาความรู้ที่ต้องการ 
  ๑1. เด็กร้อยละ 90 มีผลจากการร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอยู่ในระดับ ดี 
   12. เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถวาดภาพและเล่าเรื่องจากภาพได้ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
   ๑. มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   ๒. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านปฐมวัย 
   ๓. จัดครูให้เหมาะสมกับชั้นเรียน 
   ๔. มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครูใช้งานเพ่ือสร้างหรือจัดหาสื่อการสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
   ๕. มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   ๖. มีการจัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
 
 

 



๓ 
 

 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   ๑. ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   ๒. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดประสบการณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   ๓. ทุกห้องเรียนมีโทรทัศน์ที่เป็นสื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ 
   ๔. ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีผลการประเมินความสะอาดและเป็นระเบียบอยู่ในระดับ               
ดี ขึ้นไป 
   ๕. เด็กทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันในการดูแลชั้นเรียนของตนเองและบริเวณท่ีเป็นส่วนรวมของโรงเรียน 
   ๖. เด็กทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์ตรงที่แสดงถึงการดุแลตนเองด้านความปลอดภัย
ในกรณีที่ถูกลืมไว้ในรถยนต์ 
   ๗. เด็กทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์ตรงในการพัฒนาทักษะการว่ายน้ า 
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ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ ระดับขั้นพื้นฐาน 

………………………………………………………… 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมี
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ในการประชุมครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษา
และเป้าหมายความส าเร็จที่ทางโรงเรียนได้เสนอมาจึงประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ระดับปฐมวัย เพื่อเป็นกลไก 
ในการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ชุมชน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖4  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เหมาะสม ต่อไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 

 
 

                                   

 

(นายบุญเกิด  เผือกใต้ ) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)   
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑4  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 
........................................................................... 

 โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดเป้าหมาย 
ความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีเป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
    ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่านจับใจความ และเขียนเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ที่
อ่านหรือประสบมาได้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านจินตคณิตอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของโรงเรียน 
    ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 1. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการพูดในที่ชุมชนได้ในระดับดี ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
    ๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกา ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ได้อย่างน้อยคนละ๑ อย่าง 
    ๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการค้นหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารกันได้ 
    ๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
    ๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถท าอาหารหรือขนมได้อย่างน้อยคนละ ๑ อย่าง 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ตามสถานศึกษาก าหนด 

1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการเรียนในรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บ าเพ็ญประโยชน์                 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานเวรประจ าวัน อยู่ในระดับดีมาก                   
ตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
   ๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการเขียนลายสือไทยอยู่ในระดับดี ขึ้นไปตามเกณฑ์ 
ของโรงเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมวันส าคัญท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
   ๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อ่ืน และปฏิบัติตามกติกา   
ของชั้นเรียน ได้อย่างมีความสุข 
   ๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
และสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย คนละ ๑ ประเภท เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. มีแผนพัฒนาการการศึกษาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ชุมชน และเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
   ๒. มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่อยู่ในระดับ ดีมาก ตามเกณฑ์ของส านักงาน    เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
   3. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 
   ๔. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดสร้างแผนการพัฒนาตนเองและมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองนั้น 
   ๕. ห้องเรยีนทุกห้องมีผลการประเมินด้านความสะอาดเป็นระเบียบอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
   ๖. มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงภายในโรงเรียน 
   ๗. มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย และสนาม
ส าหรับเล่นกีฬา ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   ๘. มีจอโทรทัศน์พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๑. ครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Active learning มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน 
   ๒. ครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นสื่อหรือแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน 



๗ 
 

   ๓. ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนจากผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อน
ครู และผู้บริหาร อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
   ๔. ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย และน าผลการประเมิน
มาพัฒนาผู้เรียน 
   ๕. ครูทกุคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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