
 
 

ประกาศโรงเรียนร่มไม้ 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
.................................................. 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 
การศกึษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเปา้หมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพคนไทยและการศกึษาไทย
ในอนาคต ประกอบกบัมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคณุภาพทัง้ภายในและภายนอก
ของทกุระดบัก่อนจะมีการประเมินคณุภาพในรอบตอ่ไปและประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน
การศกึษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การศกึษาพิเศษ  เม่ือ
วนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้สอดคล้องกนั จงึให้ยกเลิก
ประกาศโรงเรียนร่มไม้ เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียนร่มไม้ เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ลงวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคญัข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสงักัดและสถานศกึษาจดัให้มีระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและให้ถือว่าการประกัน
คณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศกึษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คณุภาพมาตรฐานการศกึษาและเพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 
๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้
มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การศึกษา
พิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนร่มไม้  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศกึษาระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
ก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 

 ประกาศ ณ  วนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
        

( นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ์ )                                                                             
   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มไม้ 



 
มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนร่มไม้ เร่ือง การใช้มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ฉบบัลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเดก็ 
๑.๑ มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของตนเองได้  
๑.๒ มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพฒันาการด้านสงัคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม  
๑.๔ มีพฒันาการด้านสตปัิญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
๑.๕ มีสว่นร่วมของพอ่แมค่รอบครัว ชมุชนและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการสง่เสริมพฒันาการของเดก็ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน  
๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกบัชัน้เรียน  
๒.๓ สง่เสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์  
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภยั และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ์  
๒.๖ มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ  
๓.๑ จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการทกุด้านอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เลน่และปฏิบตัอิยา่งมีความสขุ  
๓.๓ จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั  
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเดก็ไปปรับปรุง            

การจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 
 
 
 
  



มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนร่มไม้ เร่ือง การใช้มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ฉบบัลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็น

และแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา  
๖) มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ  

๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน  
๑) มีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศกึษาก าหนด  
๒) มีความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
๓) ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย  
๔) มีสขุภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา  
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคณุภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศกึษาและ            

ทกุกลุม่เปา้หมาย  
๒.๔ พฒันาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ  
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้  
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริงและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้ เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้  


