
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้ มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา พิเศษ เม่ือวันที่            
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส า คัญข้อหนึ่ง คือ มีการ       
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับแ ละประเภท และมาตรา ๔๘        
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ ต้องด า เนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า รายงาน    
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน า ไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก     

โรงเรียนบ้านบางจาก จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมาย     
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนบ้านบางจาก มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
          ลงชื่อ 

                (นายตรี ศตสังวัตสร์) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 

 



 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                            

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
ฉบับลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก   
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก   

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์      
๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 

 



 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                            

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
ฉบับลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน             

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน             
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้  
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
   ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน           
              ความคิดเห็น และแก้ปัญหา    
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
  ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ     
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด    
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
    ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้    
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การให้ความเห็นชอบ   
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ของโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
 
 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เม่ือวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณา 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน บ้านบางจาก 
เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 

 
 

          ลงชื่อ  
                     (นางร าไพ  บรรเริงศรี) 

                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนบ้านบางจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


