
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.................................................. 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กําหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือนําไปสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
                 

 
 
           (นายวิทยา นนท์นภา) 

                          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                               เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
นํ้าหนัก (คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

๕ 
๑.๑ มีนํ้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   ๑ 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑ 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

๕ 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๑ 
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ๑ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑ 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ๒ 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม           

๕ 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๒ 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน   ๑ 
๓.๓ เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๕ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้  ๑ 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๑ 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒๐ 
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  

และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 
๒  

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

๒ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ๒ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
นํ้าหนัก (คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๒ 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ

สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  
๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

๒ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๒ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๒ 
๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรอง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ๒  
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
 

๒๐ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
๓ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๓ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ เ ป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๓ 
๖.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๓ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ๒ 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ๒๐ 
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔  

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔  

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

๔  

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

๔  

๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ๔  
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
๕ 

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
นํ้าหนัก (คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  

๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑ 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๐.๕ 

๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๐.๕ 

๘.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๕ 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ 
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๕ 

 ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๒.๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ

จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

๕ 
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสํานึกในความรักชาติ สืบ

สานวัฒนธรรมประเพณี 
๓ 

๑๐.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตสํานึกในความรักชาติ สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี 

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  
 

๕ 
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
๓ 

๑๑.๒ ผลการดําเนินงานการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย     

๒ 

 
 

 
 


