
 

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
---------------------------------------------- 

  
 โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม        
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา                
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส วนรวมของผูเกี่ยวของทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูปกครอง เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

      ( นายวิลาศ  ปริญญานิยม ) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------ 
 โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้ง อัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา             
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานและได้กําหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจึงได้กําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
      ( นายวิลาศ  ปริญญานิยม ) 
            ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๒.  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได ้

๓.  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๔.  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได ้

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

๔. จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

๒.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

๓.  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

๔.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคํานวณ 

   ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   ๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๑. มีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

   ๒. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   ๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

   ๔. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

 

 

 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๓. ดําเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4.  ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

ตารางวิเคราะห์ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

ตารางวิเคราะห์ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การให้ความเห็นชอบ 
 

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓                     

ได้พิจารณาเห็นชอบและให้ดําเนินการตามประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้

 

 

      (นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 


