
 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน 
ปการศึกษา 2560 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 

 



  

 

 

 
คํานํา 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เปนกระบวนการท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพท่ีแทจริงท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 ใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวน
ของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจึงไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสําหรับดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนนในระดับสถานศึกษา โดยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้โรงเรียนไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและ
กําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    
ปการศึกษา 2560 
 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาขอขอบคุณ คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกทาน ท่ี
มีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาและกําหนดคาเปาหมายสําหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวังวา
เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ในการดําเนินงานใช
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีสงผล
ตอคุณภาพผูเรียนตอไป 
 
 
 
 
 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 1 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 



  

 

 

   โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางยั่งยืน 
 

 ๑.  พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย ดํารงตนอยูในสังคมบนพ้ืนฐานปรัชญา  
             ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน 
             สําคัญ 
 ๓.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล 
 ๔.  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๕.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือในการพัฒนาของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
 6.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
 7.  พัฒนาสิ่งแวดลอม และบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 8.  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9.  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 10.พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน นโยบาย และแนวทางการปฏิรูป 
             การศึกษา 
 

 ๑.  นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียง 
 2.  นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพในการสรางความรูไดดวย 
             ตนเอง 
 3.  นักเรียนไดรับการสงเสริม และพัฒนาตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล 
 4.  ครู และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความเปนครูมืออาชีพ 
 5.  โรงเรียนมีระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระบบการบริหารงบประมาณ แบบมุงเนนผลงาน 
 6.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 
 7.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 8.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 
 9.  โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 10.นักเรียนมีคุณลักษณะ และคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน และแนวทางปฏิรูป 
             การศึกษา 

 
 



  

 

 
 

๑. ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
๒. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
๓. พัฒนากระบวนการการใหบริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔. สงเสริม และพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงสัมฤทธิ์ผลท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
 

๑. รักชาติ ศาสนา กษัตริย 
๒. ซ่ือสัตยสุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝเรียนรู  
5. อยูอยางพอเพียง  
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

  



  

 

 
 

 
 
  

ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

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

 

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนน
ของสถานศึกษา โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

     ประกาศ ณ วันท่ี  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

    
                           

(นายฐานันดร  ไบรนางกูร) 
ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 

 
 
 

(นายฐานันดร  ไบรนางกูร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

  



  

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ตัวบงช้ี รวม 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  ๒๐ 
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  

๕ 
๑.๑  มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน   ๑ 
๑.๒  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕ 
๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ 
๑.๔  หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  

๕ 

๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง  ๑ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกลาแสดงออก ๑ 
๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย ๑ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ๒ 

มาตรฐานท่ี  ๓  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม           

๕ 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย ๒ 
๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลอืแบงปน   ๑ 
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ  ๑ 

มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา  

๕ 

๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู  ๑ 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู ๑ 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ๑ 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   ๖๕ 
มาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ
นํามาประยุกตใช ในการจดัประสบการณ 

๒ 

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล  

๒ 



  

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ตัวบงช้ี รวม 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก  ๒ 

๕.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ๒ 

๕.๕ ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง  

๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัด
ประสบการณ 

๒ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา ๒ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และผูปกครอง ๒ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง  เพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก ๒  
มาตรฐานท่ี ๖  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  

๒๐ 

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ 
๖.๒   ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ 
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย

เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 
๓ 

๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๓ 

๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ๓ 
๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๓ 

๖.๗ เด็ก ผูปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ๒ 
มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา 

๒๐ ๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๔ 

๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔  
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ๔  
๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน และทองถ่ิน ๔  
๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน  ๔  

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑ 
๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
๑ 



  

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ตัวบงช้ี รวม 

๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑ 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๐.๕ 

๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

๐.๕ 

๘.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู    ๕ 

มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  

๕ 
๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๕ 
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ 
๒.๕ 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา    ๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ของการศึกษาปฐมวัย 

 

๕ 
๑๐.๑   จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา 
๓ 

๑๐.๒   ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

๒ 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม    ๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน  

 

๕ ๑๑.๑   จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๓ 

๑๑.๒   ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหมตามมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี
26 สิงหาคม 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

     ประกาศ ณ วันท่ี  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
    

        
                                  

(นายฐานันดร  ไบรนางกูร) 
ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 

 
 
 

(นายฐานันดร  ไบรนางกูร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
มีจํานวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  มาตรฐานท่ี ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    ๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ 
      ของแตละระดับชั้น 
    ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็น และแกปญหา 
    ๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    ๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ 
      กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
    ๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 
 



  

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
  ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน 
      ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
    ๒.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
      ทางวิชาชีพ 
    ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ 
      จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  ๓. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี 
               คุณภาพและไดมาตรฐาน 
  ๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และ 
      มีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

 
  



  

 

 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
เรื่อง    กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 ท่ีปรับปรุงใหมตามมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2559  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยามีคุณภาพและได
มาตรฐาน จึงกําหนดคาเปาหมาย ท้ังระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2560 ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี ้
 ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

      ( นายฐานันดร  ไบรนางกูร ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
 

กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ปการศึกษา 2560 

 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

( รอยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย   ระดับดีเย่ียม 
1.1 มีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑ รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย รอยละ 95 ไดระดับดีข้ึนไป 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน รอยละ 97 ไดระดับดีข้ึนไป 
1.4 หลีกเลี่ยงตอภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  รอยละ 97 ไดระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ระดับดีเย่ียม 
2.1 ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง  รอยละ 95 ไดระดับดีข้ึนไป 
2.2 มีความม่ันใจและกลาแสดงออก  รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป 
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย  รอยละ 83 ไดระดับดีข้ึนไป 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  รอยละ 97 ไดระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ระดับดีเย่ียม 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครูอาจารย  รอยละ 95 ไดระดับดีข้ึนไป 
3.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน  รอยละ 85 ไดระดับดีข้ึนไป 
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนเองนับถือ  รอยละ 95 ไดระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ระดับดีเย่ียม 
4.1 สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู  รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 
4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู รอยละ 87 ไดระดับดีข้ึนไป 
4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 



  

 

 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

( รอยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

5.1 ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

รอยละ 95  ไดระดับดีข้ึนไป 

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล  

รอยละ 90  ไดระดับดีข้ึนไป 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยทางบวก  รอยละ 95  ไดระดับดีข้ึนไป 
5.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก  รอยละ 95  ไดระดับดีข้ึนไป 
5.5 ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 

รอยละ 95  ไดระดับดีข้ึนไป 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ 

รอยละ 95  ไดระดับดีข้ึนไป 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา รอยละ 95  ไดระดับดีข้ึนไป 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง รอยละ 95  ไดระดับดีข้ึนไป 
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย รอยละ 83  ไดระดับดีข้ึนไป 
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก 

รอยละ 85  ไดระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเย่ียม 

6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ระดับดีเยี่ยม 
6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

ระดับดีเยี่ยม 

6.3 ผูบรหิารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวชิาการและการจดัการ 

ระดับดีเยี่ยม 

6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 



  

 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

( รอยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 
7.1 มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ระดับดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

ระดับดีมาก 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย   

ระดับดีมาก 

7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ
ทองถ่ิน  

ระดับดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน  ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเย่ียม 

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
8.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

8.6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีเย่ียม 

9.1 เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลกร                 
ในสถานศึกษา  

ระดับดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ  

ระดับดีมาก 



  

 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

( รอยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศนและจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

ระดับดีเย่ียม 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ปการศึกษา 2560 

 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

( รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับดีเย่ียม 
  ๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตาม

เกณฑของแตละระดับชั้น 
ระดับดีเยี่ยม 

  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

ระดับดีเยี่ยม 

  ๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีเยี่ยม 
  ๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ระดับดีมาก 
  ๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน ระดับดีเยี่ยม 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับดีเย่ียม 
  ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ระดับดีมาก 

  ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ระดับดีเยี่ยม 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระดับดีเยี่ยม 
  ๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
 2.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับดีเย่ียม 
 ๒.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 
  1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน 

รอบดานทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
ระดับดีเยี่ยม 

  2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเยี่ยม 

  ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบ 

ระดับดีมาก 

  4) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับดีมาก 

 ๓. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผล
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม 



  

 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

( รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

 ๔.  การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ๑.  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวน

รวม 
ระดับดีเย่ียม 

 ๒.  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น ระดับดีเย่ียม 
 ๓.  การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปน

ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
 1. การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาใหดีย่ิงข้ึน 
ระดับดีเย่ียม 

 
 

หมายเหตุ 
 การใหคะแนนตัวบงชี้และสรุปผลรายมาตรฐานใหยึดตามหนังสือ 
 ๑. แนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (เลมสีชมพู) 
 ๒.๑. คูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (ฉบับป 2559) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
ท่ี  ก.ต.ศ.                    / 2560 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปน    
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา จะดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหนาท่ีในการรวมประชุม ปรึกษาหารือ 
และดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ดังนี้ 

 

1. นายฐานันดร  ไบรนางกูร ตําแหนง ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรศรี  จางวาง ตําแหนง รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพิศมัย  ทิมโพธิ์กลาง  ตําแหนง รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
4. นางสาวดาวัลย  จางวาง  ตําแหนง ผูชวยฯ ฝายงบประมาณ  กรรมการ 
5. นางสาวกัญญา  บัวบาน  ตําแหนง ผูชวยฯ ฝายบุคคล  กรรมการ 
6. นายวีระศักดิ์  โคตรทา  ตําแหนง ผูชวยฯ ฝายวิชาการ  เลขานุการ 
7. นายเชวงศักดิ์  เขียนสันเทียะ  ตําแหนง ผูชวยฯ ฝายท่ัวไป  ผูชวยเลขานุการ 

 

ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
           ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ. 2560                                                     

           สั่ง  ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560                                                     
 

      ( นายฐานันดร  ไบรนางกูร ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 


