ประกาศโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒ (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา)
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
------------------------------------------พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๕๔๕ หมวด ๑ มาตรา ๙ (๓) ได้กาหนดให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและประเภทการศึกษา หมวด ๖
มาตรา ๔๗ ได้กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงเกี่ยวกับ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงฉบับนี้
กาหนดให้ สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานต้องจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน
และท้องถิ่นด้วย
เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายดัง กล่าว โรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง ๒ (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา) จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน ๑๖ มาตรฐาน ๗๐ ตัวบ่งชี้ และ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยจานวน ๑๔ มาตรฐาน ๖๓ ตัวบ่งชี้ รายละเอียดมาตรฐานการศึกษา ปรากฏตามแนบ
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางอมรรัตน์ ชัยขรรค์เมือง)
รองผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒ (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา)

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี ๑๖ มาตรฐาน ๗๐ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (จานวน ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และนาไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบุคลากรประจาสายสนับสนุน
การสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จานวน ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕

สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น
สู่ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม กากับ ดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘

สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (จานวน ๘ มาตรฐาน ๓๐ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ มีความกตัญญูกตเวที
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕ ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๘ เป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔

ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน
ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการ และทางานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๕ ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๔

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี ๑๔ มาตรฐาน ๖๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (จานวน ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการ และจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดทาสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยและนาไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และนาผลการประเมิน
มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็ก ทรัพยากร สภาพแวดล้อม และบุคลากรประจาสายสนับสนุน
การสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ
ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จานวน ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสมกับเด็ก และ
บริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญและ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม กากับให้ครูจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘

สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (จานวน ๖ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย
เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย

มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ

มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๖

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย
เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕

เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จาเป็นตามหลักสูตร
เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ
เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
อัตลักษณ์ของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

