
 

 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุด เน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านในปงจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากรจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย        

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
(  ดร. ศุภริณี  อ าภรณ์ )                                                                          

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

5 
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 
1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 1.5 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 
1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 1 

มาตรฐานที่ 2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

5 
2.1 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 1 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 1 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 2 

มาตรฐานที่ 3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

5 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 2 
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 1 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 1 

มาตรฐานที่ 4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

5 

4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัวซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 1 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 1 
4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 1 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

20 

5.1 
ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 

2 

5.2 
ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

2 

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 2 
5.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 2 

5.5 
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2 

5.6 
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์ 

2 

5.7 ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 2 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 2 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 

6.2 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

3 

6.3 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัย  เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

3 

6.4 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

3 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3 

6.6 
ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2 
 

 

20 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (ต่อ) 65 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา  

20 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

4 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

4 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น 4 
7.5 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 

8.2 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี  มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 1 

8.4 
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 

8.5 
น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

5 ๙.๑       เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 2.5 
๙.๒       มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ  
            ครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 
มาตรฐานที่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

5 
10.1 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ

การศึกษาปฐมวัย 
2 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 
10.3 กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทย ไหว้สวย และยิ้มใส 0.5 
10.4 ผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรม 0.5 

มาตรฐานด้านการส่งเสริม 5 
มาตรฐานที่11การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

11.1 
จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

2.5 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2.5 
รวม 100 

 

 

 

 

 

 

 

 


