รางประกาศโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค-กรปกครองสวนท.องถิ่น
..............................
พระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให.แกองค-กรปกครองสวนท.องถิ่น พ.ศ.2542
แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2546 มาตรา 16 (9) มาตรา 17 (6) ได.กําหนดให. องค- การบริห ารสวนจังหวัด
เทศบาล และองค-การบริหารสวนตําบล มีอํานาจหน.าที่ในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก.ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 6 มาตรา 47 ได.กําหนดให.มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด.วยระบบประกัน คุณภาพภายใน และระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายนอก โดยระบบ หลั กเกณฑ- และวิ ธี การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให. เป@ น ไปตามที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่ งกระทรวงศึ กษาธิ การได. ออกกฎกระทรวงเกี่ ย วกั บ ระบบ หลั กเกณฑ- และวิธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงวาด.วยระบบ หลักเกณฑ- และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยข.อ 14 และ
ข.อ 15 ของกฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดให.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต.องจัดให.มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตาม
หลั ก เกณฑ- และแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และต. อ งสอดคล. องกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ- ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และต.องครอบคลุมสาระการเรียนรู.และกระบวนการเรียนรู. รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของ
ผู.เรียน ชุมชน และท.องถิ่นด.วย ประกอบกับพระราชบัญญัติองค-การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แก.ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 45 (9) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 50 (6) (9) มาตรา 53 (1) และ 56 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค-การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2552
แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5) (9)
เพื่อให.การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองสวนท.องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครอง
สวนท. อ งถิ่ น เป@ น ไปอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล. อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายดั ง กลาว อาศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา 30 ที่กําหนดให.กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหน.าที่
เกี่ ยวกั บ การสงเสริมการปกครองท. องถิ่ น กระทรวงมหาดไทยจึ งให. ย กเลิ กประกาศของกระทรวง เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครอง
สวนท. องถิ่น ลงวัน ที่ 10 มีน าคม 2549 และกําหนดมาตรฐานกลางเกี่ย วกั บ มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานของ
สถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองสวนท.องถิ่น และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองสวน
ท.องถิ่น ใช.เป@นแนวทางในการจัดและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังนั้น เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป@นไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคล.องกับบทบัญญั ติของ
กฎหมายดังกลาว โรงเรียนจึงนํามาตรฐานการศึ กษาขั้น พื้ นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 มาใช.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนบท.ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให.มีผลใช.บังคับตั้งแตปGการศึกษา 2558 เป@นต.นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.2558
( นางเสาวลักษณ- อินแสน)
รองผู.อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) รักษาราชการแทน
ผู.อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
มาตรฐานด้านปั จจัยทางการศึกษา (จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัว
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู.ความเข.าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห-ผู.เรียนเป@นรายบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู.ที่สอดคล.องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และนําไปจัดการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป@นสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร.างวินัยเชิงบวก
ตัวบงชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู.
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และนําผลไปใช.ในการพัฒนาผู.เรียนให.เต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู.ของผู.เรียน
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล.อมที่เอื้อตอการเรียนรู.ได.อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ-ที่ดีกับผู.เรียน ผู.ปกครอง และชุมชน
มาตรฐานที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผู.บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผู.บริหารสถานศึกษาเข.าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน- และเป@นผู.นํา
ทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผู.บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่ส/งเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แห/งการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห.องเรียน ห.องสนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู. วัสดุ
ครุภัณฑ-เพียงพอ อยูในสภาพใช.การได.ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ตัวบงชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปKองกันการบาดเจ็บและสร.างเสริมความปลอดภัย
ตัวบงชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี)
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช.หลักการมีสวนรวม
ตัวบงชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาเข.ารวมพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
ตัวบงชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให.เหมาะสมกับผู.เรียน และบริบทของท.องถิ่น
สูประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลให.ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป@นสําคัญ และนําไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใช.สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู.
ตัวบงชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู.ที่หลากหลาย
ตัวบงชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู.อยางเป@นระบบ
ตัวบงชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู.อยางเป@นระบบ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนุบสนุนการใชแหล/งเรียนรูและภูมิป6ญญาทองถิ่น
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดทําข.อมูลแหลงเรียนรู. ภูมิปNญญาท.องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช.และพัฒนาแหลงเรียนรู. ภูมิปNญญาท.องถิ่นโดยชุมชนเข.ามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน.นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให.มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปGที่เป@นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8.2 สถานศึกษาดําเนินงานให.บรรลุตามเปKาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สูความเป@นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (จํานวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี)
มาตรฐานที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3
ตัวบงชี้ที่ 9.4
ตัวบงชี้ที่ 9.5
ตัวบงชี้ที่ 9.6

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค/านิยมที่พึงประสงค?
มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต.นของศาสนาที่ตนนับถือ
มีความซื่อสัตย-สุจริต
มีความกตัญPูกตเวที
มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟRSอเผื่อแผเสียสละเพื่อสวนรวมและมีจิตสาธารณะ
ประหยัด และรู.จักใช.ทรัพย-สิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุ.มคา
นิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปNญญาในภูมิปNญญาท.องถิ่น ภูมิปNญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และ
ความเป@นไทย
ตัวบงชี้ที่ 9.7 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ-และพัฒนาสิ่งแวดล.อม

ตัวบงชี้ที่ 9.8 เป@นพลเมืองที่ดีภายใต.การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป@นประมุข
มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู/ประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู.เรียนตามหลักสูตรเป@นไปตามเกณฑตัวบงชี้ที่ 10.2 ผู.เรียนมีความรู. มีความเข.าใจ ตระหนักและรับผิดชอบรวมในฐานะพลเมืองอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 10.3 ผู.เรียนมีความภูมิใจในความเป@นไทย และภูมิปNญญาอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 10.4 ผู.เรียนมีทักษะการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ.าน และทักษะอาชีพ
มาตรฐานที่ 11 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร/วมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี
ต/ออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้ที่ 11.1 มีทักษะในการจัดการ และทํางานด.วยความพากเพียร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงาน
สําเร็จ
ตัวบงชี้ที่ 11.2 ทํางานรวมกับผู.อื่นได.
ตัวบงชี้ที่ 11.3 มีความรู.สึกที่ดีตอาชีพสุจริต และหาความรู.เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยู/ร/วมกันในสังคมไดอย/างมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 12.1 ผู.เรียนมีความสามารถในการคิด
ตัวบงชี้ที่ 12.2 ผู.เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยูรวมกันในสังคมได.อยางมีความสุข
มาตรฐานที่ 13 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอย/างต/อเนื่อง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ที่ 13.1 ผู.เรียนค.นคว.าหาความรู.ได.ด.วยตนเอง
ตัวบงชี้ที่ 13.2 ผู.เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14.1 ผู.เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ-มาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 14.2 ปKองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให.โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรคภัย อุบัติเหตุ และปNญหางเพศ
ตัวบงชี้ที่ 14.3 ผู.เรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กล.าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ-ที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 14.4 ผู.เรียนมีความรู.สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลปT ดนตรี นาฏศิลปT และวรรณศิลปT
ตัวบงชี้ที่ 14.5 ผู.เรียนมีความสนใจเข.ารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเปCาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน? และจุดเนน
ตัวบงชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู.เรียนบรรลุตามเปKาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน-และวัตถุประสงค- ปรากฏเป@น
อัตลักษณ-ของผู.เรียน
ตัวบงชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป@นเอกลักษณ-ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 16 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 16.1 ผู.ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผู.เรียน
ตัวบงชี้ที่ 16.2 ผู.ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู
ตัวบงชี้ที่ 16.3 ผู.ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผู.บริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 16.4 ผู.ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน
มี 01 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
มาตรฐานด้านปั จจัยทางการศึกษา (จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัว
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ?การเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู. ความเข.าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห-ศักยภาพ จัดทําสารนิทัศน- และเข.าใจเด็กเป@นรายบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณ-ที่สอดคล.องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และนําไปจัดประสบการณ-การเรียนรู.ที่เน.นเด็กเป@นสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร.างวินัยเชิงบวก
ตัวบงชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช.เพื่อพัฒนาการเรียนรู.
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล.องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และนําผลการประเมิน
มาพัฒนาเด็กให.เต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู.ของเด็ก
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล.อมที่เอื้อตอการเรียนรู.ได.อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ-ที่ดีกับเด็ก ผู.ปกครอง และชุมชน
มาตรฐานที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผู.บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผู.บริหารสถานศึกษาเข.าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศนและเป@นผู.นําทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผู.บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่ส/งเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แห/งการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห.องเรียน ห.องสนับสนุนการจัดประสบการณ- วัสดุ
ครุภัณฑ-เพียงพอ อยูในสภาพใช.การได.ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ตัวบงชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปKองกันการบาดเจ็บและสร.างเสริมความปลอดภัย
ตัวบงชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี)
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช.หลักการมีสวนรวม

ตัวบงชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาเข.ารวมพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานทีม่ ุงผลสัมฤทธิ์
ตัวบงชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให.เหมาะสมกับเด็ก และบริบท
ของท.องถิ่นสูประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลให.ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ-ที่เน.นเด็กเป@นสําคัญ และนําไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใช.สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู.
ตัวบงชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ-ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาสงเสริม กํากับให.ครูจัดทําระบบดูแลชวยเหลือเด็ก รายงานผลและสงตอข.อมูล
อยางเป@นระบบ
ตัวบงชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ-อยางเป@นระบบ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนุบสนุนการใชแหล/งเรียนรูและภูมิป6ญญาทองถิ่น
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดทําข.อมูลแหลงเรียนรู. ภูมิปNญญาท.องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช.และพัฒนาแหลงเรียนรู. ภูมิปNญญาท.องถิ่นโดยชุมชนเข.ามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน.นคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให.มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปGที่เป@นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8.2 สถานศึกษาดําเนินงานให.บรรลุตามเปKาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สูความเป@นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (จํานวน 1 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี)
มาตรฐานที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3

เด็กมีการพัฒนาดานร/างกายเหมาะสมกับวัย
เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑ-ของกรมอนามัย
เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย

มาตรฐานที่ 10 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ? และจิตใจเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 เด็กราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธ-ที่ดีตอเพื่อน ครู และผู.อื่น
ตัวบงชี้ที่ 10.2 เด็กมีความมั่นใจ กล.าแสดงออกอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 10.3 เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด.านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข.อตกลง
ตัวบงชี้ที่ 11.2 เด็กมีความกตัญPูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบงชี้ที่ 11.3 เด็กมีความซื่อสัตย-สุจริต เอื้อเฟRSอเผื่อแผ มีความรู.สึกที่ดีตอตนเองและผู.อื่น
ตัวบงชี้ที่ 11.4 เด็กรู.จักประหยัด ใช.ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล.อม
ตัวบงชี้ที่ 11.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผู.อื่น
ตัวบงชี้ที่ 11.6 เด็กเป@นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป@นประมุข
มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพัฒนาการดานสติป6ญญาเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 12.1 เด็กมีทักษะความรู.พื้นฐานที่จําเป@นตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 12.2 เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห- คิดริเริ่มสร.างสรรค- และมีจินตนาการ
ตัวบงชี้ที่ 12.3 เด็กมีทักษะในการใช.ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 12.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร-และคณิตศาสตรตัวบงชี้ที่ 12.5 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู.ด.วยตนเอง รักการเรียนรู. และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาบรรลุผลตามเปCาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน? และจุดเนน
ตัวบงชี้ที่ 13.1 สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเปKาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน- และวัตถุประสงค- ปรากฏเป@นอัตลักษณของเด็ก
ตัวบงชี้ที่ 13.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป@นเอกลักษณ-ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 14.1 ผู.ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของเด็ก
ตัวบงชี้ที่ 14.2 ผู.ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู
ตัวบงชี้ที่ 14.3 ผู.ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผู.บริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 14.4 ผู.ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
มี 04 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี

