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โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 



 
 
 
 

ประกาศ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 
เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึง
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้ ให้ใช้กับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 

              ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

   ลงชื่อ........................................................                     ลงชื่อ........................................................  

           (นายวิวัฒน ์ ลีลาลลติเลิศ)                                                 (นายประสาร  พรหมณา) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 



 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................................................ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี จ านวน ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

                    ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

                    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

                    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกที่ดีของสังคม 

      ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 ๒.๒ จัดครูให้พอเพียงกับขั้นเรียน 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวช้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน่าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง      

      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล 
      ความปลอดภัยของตนเองได้ 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกท่ีดี
ของสังคม 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ  

      บริบทของท้องถิ่น 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๒.๒ จัดครูให้พอเพียงกับขั้นเรียน ๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ  

      เพียงพอ 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ 

      สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวช้องทุกฝ่ายมี 

      สว่นร่วม 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง 
      สมดุลเต็มศักยภาพ 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและ 
      ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
       กับวัย 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน 
      พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
      พัฒนาเด็ก 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
             ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
                            ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   



 
 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

       เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

      ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ    
          คิดค านวณ 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
          อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

      ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

      ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
          สื่อสาร 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

      ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

      ๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์     

      ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

      ๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

      ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
          หลากหลาย 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

      ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ  
      น่าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
       เรียนรู ้

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก ๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน่าผลมา   
      พัฒนาผู้เรียน 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการ 
      พัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕ 

 


