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4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

1.4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

2.1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน

2.2.จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 2.2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์

2.3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.4.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและพอเพียง

2.4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

2.5.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรูเ้พื่อจัดประสบการณ์ส าหรับครู

2.5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2.6.มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2.6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
มฐ 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มฐ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ

3.1.จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

3.2.สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง 
เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.3.จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

3.3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.4.ประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง และน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก

3.4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน

3.5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาฯ



มาตรฐานการศึกษาแต่ละมาตรฐาน   ประกอบด้วย

ชื่อมาตรฐาน
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ประเด็นพิจารณา
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ
ค าอธิบาย
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น



ประเด็นพิจารณา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ค าอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ค าอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  

เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต

4)   - 6)
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มฐ./ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มฐ.1 1.1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
การสื่อสารและ
การคิดค านวณ

ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ต่ ากว่า
เป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด

เป็นไปตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด

เป็นไปตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด

สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด

สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด

2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด.....
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา

.....แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบ
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้

.....แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบ
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้



มฐ./ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม

ผู้เรียนมีความ
สามารถในการสร้าง
นวัตกรรม

....นวัตกรรม มีการ
น าไปใช้และเผยแพร่

4) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ใช้เทคโนโลยี  สาร
สนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม

...ตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร
และการท างาน

....การสื่อสาร   
การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และ
มีคุณธรรม

5)ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด

เป็นไปตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด

เป็นไปตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด

สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด

สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด

6)ความรู้ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ

..พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการท างานหรือ
งานอาชีพ

..พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการท างานหรือ
งานอาชีพ
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มฐ.2
2.1.มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน

ก าหนด
ไม่ชัดเจน

ก าหนด
ชัดเจน
เป็นไปได้
ในทาง
ปฏิบัติ

ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา
เป็นไปได้ใน
ทางปฏิบัติ

...บริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน
นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาชาติ

....แผนการศึกษาชาติ
ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

2.2.มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

มีระบบแต่
ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพ

มีระบบ
ส่งผล
ต่อคุณภาพ

มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพที่
ชัดเจน ส่งผลต่อ
คุณภาพ

...โดยความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้

2.3.พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่ม
เป้าหมาย

พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

...เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง

...เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้
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มฐ.2
2.4.พัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

พัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

...วิชาชีพ  ตรง
ตามความต้องการ
ของครูและ
สถานศึกษา

....สถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน

2.5.จัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

...อย่างมีคุณภาพ
และมีความ
ปลอดภัย

.... ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย

2.6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัด
การเรียนรู้

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัด
การเรียนรู้

...ที่เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัด
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพสถานศึกษา



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



แนวทางในการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1. ศึกษามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : จะท าใหท้ราบว่าจะ

พัฒนาคณุภาพการศกึษาไปในทศิทางใด : ประเดน็การพจิารณา, ค าอธิบาย, ระดับคุณภาพ

2. ก าหนดรายละเอียดของความสามารถและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน , สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงฯ
กับความคาดหวัง (สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน)

เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



ความสามารถของนักเรียน พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนร. โครงการ/กิจกรรม

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดค านวณ

-นร.ป.1 – ป.3 ต้องอ่านออก  เขียนได้
-นร.ป.4 – ป.6 ต้องอ่านคล่อง  เขียนคล่อง
-นร.มีทักษะในการอ่าน  การเขียนการสื่อสารภาษาไทยระดับคุณภาพดี 
-นร.ท่องสูตรคูณได้
-นร.คิดเลขเร็วได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ( ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ประเมิน
ความสามารถในการคิดเลขเร็ว  จากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ ท าได้ 8 ข้อ )
-นร. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้

ความสามารถ  คุณลักษณะ พฤตกิรรมของนักเรยีน



มฐ.การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
1)มีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและ
การคิดค านวณ

1.นร.มีทักษะในการอ่าน  การเขียนการสื่อสาร
ภาษาไทยระดับคุณภาพดี ( ป.1 – 3  อ่านออก
เขียนได้ , ป.4 – 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

2.นร.มีทักษะการท่องสูตรคูณและการคิด
ค านวณได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.นร.มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

1. นร.มีทักษะในการอ่าน  การเขียนการสื่อสารภาษาไทยระดับ
คุณภาพดี  ร้อยละ 70  ( ป.1 – 3 อ่านออกเขียนได้ , 
ป.4 – 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง )

2.นร.มีทักษะการท่องสูตรคูณและการคิดค านวณได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 60 (เกณฑ์มาตรฐาน : นร. คิดเลขเร็ว 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปจากการประเมินความสามารถใน
การคิดเลขเร็ว 10 ข้อ ได้ 8 ข้อ )

3.นร.มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกณฑ์มาตรฐาน : นร.
สื่อสารภาษาอังกฤษ จากการประเมินการฟัง การพูด
ภาษาอังกฤษ จากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อผ่านเกณฑ์ 7 ข้อ )

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดี



ความสามารถของนักเรียน พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนร. โครงการ/กิจกรรม

3.สร้างนวัตกรรม -นร.มีความสามารถในการคิดและจิตนาการส่ิงใหม่ ๆ  เช่น  โครงงาน  
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  จากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

- นร.ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรมโดยการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
- นร.ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา

-กิจกรรมสะเต็มศึกษา
-กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ

ความสามารถ  คุณลักษณะ พฤตกิรรมของนักเรยีน



มฐ.การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย

3)มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม

รร.ท่ี 1
5.นร.มีความสามารถในการคิดและจิตนาการ
สิ่งใหม่ ๆ  เช่น  โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  
จากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

รร.ท่ี 2
5.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3
มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
โดยการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา
6.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

5.ก  นร.มีความสามารถในการคิดและจิตนาการสิ่งใหม่ ๆ  
เช่น  โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ .............
5.ข  นร.ร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดและจิตนาการ
สิ่งใหม่ ๆ  เช่น  โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  ...............

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ร้อยละ 70 มีความรู้
และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมโดยการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
6.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ร้อยละ 70
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา



ประเด็นพิจารณากระบวนการบริหาร กิจกรรมและพฤติกรรมการบริหารจัดการ โครงการ

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน

1.ชัดเจน     
2.สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3.สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
4.แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาลและต้นสังกัด
5.เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

-โครงการบริหารจัดการ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา

1.ใช้กระบวนการ PDCA  MODEL ในการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2.เน้นการร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ตลอดจนมีการน า
ข้อมูลมาใช้ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3.มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
4.มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
5.มีการนิเทศภายในและน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

-โครงการบริหารจัดการ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา



มฐ.การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ค่าเป้าหมาย
2.1.มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน

2.2.มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

1.โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
20 ปี  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  ความต้องการชุมชน
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

2.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  โดยใช้กระบวนการ PDCA  MODEL และความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย  มกีารบริหารอัตราก าลัง  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศภายใน
เพื่อน าผลมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

-

-

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพดี



ประเด็นพิจารณาด้านครู กิจกรรมและพฤติกรรมของครู โครงการ

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active
Learning  จัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง 
การน า ความรู้ไปประยุกต์ใช้   จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้  สรุปทบทวนบทเรียน  สร้างปฏิสัมพันธ์
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  โดยผ่านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา  กิจกรรมโครงงาน  ฐานการเรียนรู้  กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชุมนุมตามความสนใจ  

-โครงการส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ



มฐ.การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย
3.1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

รร.ท่ี 1
1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

รร.ท่ี 2
1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 
Learning ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  สรุป
บทเรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมมือกันมากกว่า
การแข่งขัน  โดยผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา  โครงงาน  
ฐานการเรียนรู้  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
ชุมนุมตามความสนใจ  

1.ครรู้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 

1.ครรู้อยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Active  Learning………

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มฐ. 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพดี



ความสามารถของเด็ก พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็ก โครงการ/กิจกรรม
1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้

รร.ท่ี 1
1.เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
2.เด็กสามารถแสดงความแข็งแรงและประสานการท างานของกล้ามเนื้อ
มัดใหญ/่กล้ามเนื้อมัดเล็ก/ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ น าไปใช้
ในการเคลื่อนไหว
3.เด็กรับประทานอาหารหลาย ๆ ชนิดท่ีมีประโยชน์และปลอดภัย
3.เด็กแสดงออกถึงความแข็งแรงและความทนทานทางร่างกาย
4.เด็กแสดงออกว่ามีความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัย
5.เด็กสามารถช่วยและพึ่งตนเองได้ในกิจวัตรประจ าวันของตนเอง

รร.ท่ี 2
1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้

-พัฒนาศักยภาพระดับ
ปฐมวัย
-หนูน้อยสุขภาพดี

ความสามารถ  คุณลักษณะ พฤติกรรมของเดก็



มฐ.การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย
มฐ 1. คุณภาพของเด็ก
1.1.มีพัฒนาด้านร่างกาย
แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี
และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

รร.ท่ี 1
1.เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข  แข็งแรงและเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว
ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ กล้านเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
2.เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร  หลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะท่ีเสี่ยงกับการเกิดโรค สิ่งเสพติด ท้ังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อมและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
3.เด็กสามารถช่วยและพึ่งตนเองได้ในกิจวัตรประจ าวัน

รร.ท่ี 2
1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

1.เด็กร้อยละ 90  มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
กระทรวงสาธารณสุข  แข็งแรงและเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว 
ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะกล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
2.เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร  
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงกับการเกิดโรค สิ่งเสพติด 
ท้ังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสามารถดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้
3.เด็กร้อยละ 90 สามารถช่วยและพึ่งตนเองได้ในกิจวัตร
ประจ าวัน

1.เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มฐ. 1  คุณภาพของเด็ก    ระดับคุณภาพดี



การบริหารจัดการ พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดในการบริหารจัดการ โครงการ/กิจกรรม
2.1.มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยด าเนินการ ดังน้ี
1.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
2.มีการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร และประเมินหลักสูตร
เมื่อสิ้นปีการศึกษา
3.น าผลการประเมินหลักสูตรมาพัฒนา ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้  

-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย



มฐ.การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย
2.1.มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น

รร.ที่ 1
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  และ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ติดตามการใช้ 
และประเมินหลักสูตรเมื่อสิน้ปีการศึกษา  น าผลการประเมินหลักสูตรมาพัฒนา 
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา

รร.ท่ี 2
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น  สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และบริบทของท้องถิ่น (น ามาจากระดับคุณภาพดี)

รร.ท่ี 3
โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(น ามาจากประเด็นการพิจารณา)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี



การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ กิจกรรมและพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ โครงการ
3.1.จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ

1.ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ผ่านกิจกรรมหลัก
ประจ าวัน 6 กิจกรรมตามหลักสูตร  ( BBL  สะเต็มศึกษา 
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย)  อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็น
รายบุคคล
2.ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
3.ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน
4.จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน
และผู้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทุกด้าน

-จัดการศึกษาตามหลักการ
พัฒนาสมอง  ตามแนวทาง
สะเต็ม ฯลฯ



มฐ.การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย
3.1.จัดประสบการณ์
ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

รร.ท่ี 1
1.ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผ่านกิจกรรมหลักประจ าวัน 6 กิจกรรมตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  ( BBL สะเต็มศึกษา บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ) อย่างสมดุลเต็มศักยภาพของ
เด็กเป็นรายบุคคล
2.ครูจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชนและผู้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน

1.ครทูุกคนจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผ่านกิจกรรม
หลักประจ าวัน 6 กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
( BBL  สะเต็มศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ) อย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล

3.ครทูุกคน จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
ครอบครัว  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพดี



มฐ.การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย
3.1.จัดประสบการณ์
ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

รร.ท่ี 2
1.จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล

1.ครทุูกคนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพดี



ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

1. เป็นเป้าหมายในการพัฒนาของสถานศึกษา
2. เป็นกรอบในการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. ใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน

เพื่อตอบผลการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้



การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
มฐ.1 คุณภาพของเด็ก

มีจ านวน 4  ประเด็นพิจารณา
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน

มีจ านวน  10 ประเด็นพิจารณา

มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีจ านวน  6 ประเด็นพิจารณา

มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีจ านวน  6 ประเด็นพิจารณา

มฐ.3 การจัดประสบการณท์ีเ่นน้
เด็กเปน็ส าคัญ
มีจ านวน  4 ประเด็นพิจารณา

มฐ.3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั
มีจ านวน  5 ประเด็นพิจารณา

รวมจ านวนประเด็นพิจารณา   14 ประเด็น รวมจ านวนประเด็นพิจารณา  21 ประเด็น



มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

โครงการที่สอดคล้อง ประเด็นพิจารณา
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 1
คุณภาพผู้เรียน

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

- นร.ได้ระดับผลการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3
ขึ้นไป ร้อยละ 80
- นร.มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขี้น
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

2.กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1)ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

- นร.มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
70

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

โครงการที่สอดคล้อง ประเด็นพิจารณา
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 1
คุณภาพผู้เรียน

3.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

4.โครงการคุณธรรม

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
1)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร

1.2.คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
1)การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด :
(รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
...ใฝ่เรียนรู.้.มีจิตสาธารณะ) 

-นร.มีทักษะในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารระดับ
คุณภาพดี ร้อยละ 70
- นร.ร้อยละ 60 ต้ังใจเรียน
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง
ศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้

- นร.ร้อยละ 80 มีผล
การประเมินคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ในระดับดี



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา

โครงการที่สอดคล้อง ประเด็นพิจารณา
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 2.2.มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา

-โรงเรียนใช้กระบวนการ
PDCA  Model  ในการ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือจาก
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ตลอดจน
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา

โครงการที่สอดคล้อง ประเด็นพิจารณา
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ

โครงการศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอน

2.5.จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2.6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

-โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนอย่าง
มีคุณภาพ  ร่มร่ืน  สะอาด
และปลอดภัย

-โรงเรียนจัดให้มีคอมพิวเตอร์
และสื่อการสอนท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ / ระบบ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา

โครงการที่สอดคล้อง ประเด็นพิจารณา
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

3.1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน า
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3.4.ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน

- ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้บริหารสมอง
ได้ศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง  ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เน้นทักษะการคิดระดับสูง
- ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือ
ในการวัดผล ประเมินผล
นักเรียนท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ตรวจ
ผลงานนักเรียนสม่ าเสมอ
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนได้พัฒนาหรือปรับปรุง
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง



มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา

โครงการ ประเด็นพิจารณที่เกี่ยวข้อง ค่าเป้าหมายของ 
มฐ.สถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 3 การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ

โครงการจัดการศึกษาตามหลักการ
พัฒนาสมอง
โครงการ......................................



การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



ยุทธศาสตร์ชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัย

โครงการ ปี
60

ปี
61

ปี
62

1.จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง
1.1.เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

ท่ีพึ่งประสงค์
2.ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

2.1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  

2.2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.3.สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.4.สนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา  

มฐ. 1  คุณภาพของ
ผู้เรียน / เด็ก

มฐ.2 กระบวนการ
บริหารจัดการปฐมวัย

มฐ.3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ

-โครงการ
คุณธรรม
-โครงการ
คุณธรรมน าเด็ก
ปฐมวัย
-โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย
-โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

80

80

ดี

80

80

80

ดี

80

80

80

ดี

80

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ยุทธศาสตร์ชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

โครงการ ปี
60

ปี
61

ปี
62

3.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

4.1.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
4.2.ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6.2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
6.3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 3
กระบวนการจัด
การเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ

มาตรฐานท่ี 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ

การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

80

ดี

80

ดี

80

ดี

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


