
 
   

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษา
ไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๓๐ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมี
ส่วนร่วมของ ผู้ เกี่ ยวข้อ ง  ท้ังบุคลากรทุกคนใน โรง เรี ยน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เป็นต้นไป              

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
        

     (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

..................................... 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน 4 
มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ 

ได้มาตรฐาน  
๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคณุภาพภายในที่มปีระสิทธผิล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษา
ไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมท้ังบริบท จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียนอนุบาล
วัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักและเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
  

  (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ ดีเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ ๘๕ 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๕ 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๘๕ 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕ 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ ๘๕ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ ๘๕ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ร้อยละ ๙๐ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ๔ ดีเย่ียม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๐ 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ ๙๐ 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ร้อยละ ๙๐ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ ๙๐ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ร้อยละ ๙๐ 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับ ๔ ดีเย่ียม 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ร้อยละ ๙๐ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ ๙๐ 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ ๔ ดีเย่ียม 

 
 

 


