
 
 

     ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
     เรื่อง   มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

 --------------------------------------------------------- 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 )   มาตรา 41 
 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม   

ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น  ประกอบกับมาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา    เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ    ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและระบบการประกันคุณภายนอก   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   ข้อ 3   
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง   จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   การก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  เพื่อเป็น 
หลักเทียบเคียงในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   และ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐาน  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานปฐมวัย   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   ลงวันที่  30   มิถุนายน  พ.ศ.2557   และได้ประกาศมาตรฐานระดับปฐมวัย  มาตรฐานการ  
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตามประกาศกระทรวง  
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 และพระราชบัญญัติการศึกษา   
พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 มาตรา 41  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ 
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  โดยความเป็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

                          ประกาศ ณ วันที่   24  มิถุนายน   พ.ศ.2562 
                                            
 

 

(นายสมเชษฐ์  ชูสง )   
รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖2  ลงวันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ.2562 

------------------------------------------ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด ประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มาตรฐานการศึกษา  

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562   จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 



มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       

        
           ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

                 เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
     และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
 พ.ศ.2553 มาตรา 47  ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
 มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบกับระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพ 
 ภายนอก  ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่ง 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา    พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละระดับ และ 
 ประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออก 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ประกาศ  ณ   6 สิงหาคม  พ.ศ.  2561  เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงในการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน   
 ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   ดังนั้น  เพื่อให้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  
 ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   ทางโรงเรียนจึงได้   ปรับ 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วม 
 ของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือในทุกภาคส่วนได้รับทราบ แนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ของสถานศึกษาและร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย   ดังนั้นจึงประกาศใช้ 
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  
 
                          ประกาศ ณ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖2 
 

 
                                            

 

(นายสมเชษฐ์  ชูสง )   
รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
 

 

 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย                
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา   

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

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 



 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของ ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดี 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

 

 

 

 


