
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านกุงชัย 
เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินลากรประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา ๙ (๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการ จัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง  คือมี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อการรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านกงุชัย  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านกุงชัย  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการประชุม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันท่ี  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 โรงเรียนบ้านกงุชัยจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัยและรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  ต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
        ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
                                                                            (นายไพโรจน์  ใจดี) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงุชัย 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
         แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกุงชัย  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับปฐมวัยและ  
                     ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
............................. 

            มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายลเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๒.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๒.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 ๒.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
 ๒.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกุงชัย  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับปฐมวัยและ  
                     ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
............................. 

            มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายลเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
          และแก้ปัญหา 
     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                   ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ๓.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 


