
 
ประกาศโรงเรยีนอนบุาลวชิชากร 

เรือ่ง การใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง
ประถมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

(ดร.ศุภริณี อ าภรณ์)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  



มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร การใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

มาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเดก็  

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเปน็สมาชิกท่ีดีของสังคม  

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ  

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั  

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  



มาตรฐานการศกึษา ระดบัขัน้พืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร การใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเ้รยีน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา  

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ  

๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 



๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั  

๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ได้  

๓.๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๓) มีการบริหารจัดการนอกชั้นเรียนเชิงบวก  

๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๓.๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  

เรียนรู้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
ระดับปฐมวัย  

มาตรฐาน ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

รวมคณุภาพอยู่ในระดบั ด ี
 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ 

รวมคณุภาพอยู่ในระดบั ด ี
 
หมายเหต ุ

 เกณฑ์การตดัสินคุณภาพของมาตรฐานม ี5 ระดบั 

  ระดับ  5          ยอดเยี่ยม 
                     ระดับ  4 ดีเลิศ 
  ระดับ  3 ดี 
  ระดับ  2 ปานกลาง 
  ระดับ  1 ก าลังพัฒนา 

 


