
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และเป้าหมายความสําเร็จของโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 จําเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเตาบ่า ให้สอดคล้อง
กัน 
 ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 
          (นายวิทยา นนท์นภา) 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเตาบ่า เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป้าหมายความสําเร็จของโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังน้ี  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ 
จัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเตาบ่า เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป้าหมายความสําเร็จของโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังน้ี  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายความสําเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน โรงเรียนบา้นเตาบา่ 

 
ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี ้ ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเย่ียม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเย่ียม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเย่ียม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นสําคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การ จัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก ยอดเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี ้ ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ดีเลิศ 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6) มีความรู ้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเย่ียม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเย่ียม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ดีเลิศ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา และปรบัปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ยอดเย่ียม 
 
 


