
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
******************************* 

 

ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 โดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้อสาม ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานระดับปฐมวัย  มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
การประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31  ตุลาคม พ.ศ.2561     

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 และก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  รวมถึง
การประเมินคุณภาพภายใน  และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศนี้     
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓  มกราคม พ.ศ. ๒5๖2 
 

 
(นางสาวอภิรดี   กรวยทรัพย์) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบบัลงวันที่  3  มกราคม พ.ศ. ๒5๖2 
*********************** 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๓.๑ ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ ครสูร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ ครจูัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                

การจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  3  มกราคม พ.ศ. ๒5๖2 
*********************** 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

4)  นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้  และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
  5)  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
  6)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  7)  นักเรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีของท้องถิ่น และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3)  นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
  4)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และมีจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจทีช่ัดเจน 
 2.2  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด  ได้ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
********************************* 

 
  ตามที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 
  บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เห็นชอบให้โรงเรียนได้จัดวางระบบการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด  และด าเนินการประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได ้
 

 
(นายสิทธิพงษ์   ไวฑูรย์เกียรติ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
เรื่อง การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
******************************* 

 

ตามประกาศส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพ่ือให้
หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท  

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559  และก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จึงขอประกาศเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา ให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓  มกราคม พ.ศ. ๒5๖2 
 

 
(นางสาวอภิรดี   กรวยทรัพย์) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

เรื่อง การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  3  มกราคม พ.ศ. ๒5๖2 
*********************** 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น 
๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ

เพียงพอ 
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย         

มีส่วนร่วม  
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล     

เต็มศักยภาพ 
๓.๒ ครสูร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ 

อย่างมีความสุข 
๓.๓ ครจูัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 

 
 

 
 



เป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

เรื่อง การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  3  มกราคม พ.ศ. ๒5๖2 
*********************** 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
 1)  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
 2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
 3)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมวีิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
 4)  นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
 5)  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลูได้ 
 6)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 7)  นักเรียนมีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชัน้ที่สงูขึ้น 
   1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  นักเรียนมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
  2)  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีของท้องถ่ิน และมคีวามภูมิใจ    
ในความเป็นไทย 
  3)  นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกตา่งทางวัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย 
  4)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายทีส่มบูรณ์ แสดงออกอย่างเหมาะสมตามชว่งวัย 
และมีจิตสังคม 

ดีเลิศ 
 

ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสยัทัศน์และพนัธกิจทีช่ัดเจน 
  2.2  โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียน ตามหลกัสูตรสถานศึกษา   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนนุ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ   
ทางวชิาชีพ 
  2.5  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางสังคม           
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 75 

 
 

 



 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด  ได้ฝึกปฏบิัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
  3.2  ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย ที่เอ้ือ  
ต่อการเรียนรู้ 
  3.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
  3.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพือ่พัฒนาและปรบัปรุง
การจัดการเรียนรู ้
 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบ 
เป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงาน 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

********************************* 
  ตามที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา  
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 
  บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เห็นชอบให้
โรงเรียนก าหนดเป้าหมายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด  และ
ด าเนินการประกาศเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
 
 

 
(นายสิทธิพงษ์   ไวฑูรย์เกียรติ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก  หน้า ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค ์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล   

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 


