
 

ประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
เรื่อง  ใหใ้ช้มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัยและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
        

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา     
ในทศวรรษที่ สองที่ ก าหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต                     
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน                    
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้                
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพใน                          
ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) 
ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมีก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตร 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด                
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับ         
การประกันคุณภาพภายนอก 
  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศรี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภานในของสถานศึกษา ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก                  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2561  เมือ่วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
  โรงเรียนวัดคลองขุนศรีจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัยและรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 
 
 

 ประกาศ   ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 

 

 

(นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดคลองขุนศรี 

 



มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศรี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัยและ                  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวนัที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

.................................................................... 
 มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พ.ศ. 2561                        
มี จ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก ่
 มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตารฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1 เดก็มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
มาตรฐานที่ 2   
 2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่ 
 2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์
 2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์
 2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 
มาตรฐานที่ 3  
 3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                              
                     การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศรี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัยและ  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวนัที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2561 

..................................................................... 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. 2561                      
มีจ านวน   3  มาตรฐาน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของผู้เรียน 
         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมรีายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)  นักเรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2)  นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3)  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
                     และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
 4)  นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด   
                    ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
 5)  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
 6)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 7)  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
      1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
 2)  นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
 3)  นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
 4)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจทีช่ัดเจน 
 2.2  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
 2.3  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที ่
                เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัต ิ
                จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้ 
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 


