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ค ำน ำ 
 

เอกสารก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานี้ จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นหลักในการบริหารการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน และก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดระบบและ
โครงสร้างการวางแผน และด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย 

เอกสารก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ ใช้เป็นหลักเทียบเคียง ส าหรับ
ส่งเสริม ก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ คุ้มค่า เสมอภาคเป็นธรรม รวมทั้ง
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
  
 
 นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนดวงพร 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 ได้
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มี
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทน
กฎกระทรวงเดิม (พ.ศ. 2546)  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
มีความเข้มแข็งตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวงดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือน าไปใช้เป็นมาตรฐานในการจัดกิจกรรม การปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ประโยชน์ 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทราบล่วงหน้าว่า โรงเรียนก าหนดการจัดการศึกษาไปในทิศทางใด 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

คณะกรรมกำรบรหิำร 
ผู้รับใบอนุญำต 

ผู้อ ำนวยกำร/ผู้จัดกำร 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรบุคลำกร 
 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
 

ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

  งานตราสาร/ระเบียบ
ข้อบังคับ 

  งานทะเบียน / เอกสาร
การศึกษานกัเรียน 

 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

 งานวัดและประเมินผล 

  วางแผนอัตราก าลัง 
 งานบรรจุแต่งตั้ง / ถอดถอน 

/ ทะเบียนเอกสารบุคลากร 
 งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 การด าเนินการทางวินัยและ

การลงโทษ 

  งานธุรการ 
  งานปกครอง 
 งานกิจกรรมนักเรียน 
 อาคารสถานที ่
 งานประชาสัมพันธ ์
 การพัฒนาระบบและ

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 

 งานการเงิน 
 งานงบประมาณและบัญช ี
 งานพัสดุ 
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บทท่ี 2 
เอกสาร กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดวงพร ได้ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร นโยบาย 
กฎกระทรวง ระเบียบและข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 
 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

 มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ  ติดตาม 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 

 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  

  มาตรา 30 ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต เป็นบุคคล
เดียวกับผู้จัดการหรือผู้อ านวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามต าแหน่ง ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งหรือสองคน ทั้งนี้ จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาดและประเภทของ โรงเรียนใน
ระบบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  หล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการสรรหากรรมการ การเล ือกประธานกรรมการ วาระการดารงต าแหน ่งและ การพ ้น
จากต าแหน่ง ให้เป  นไปตามทีก่ำหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง 

  ในกรณีโรงเรียนในระบบมีความจาเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ ช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริหาร ให้สามารถกระทาได้โดยก าหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง 

  ในวาระเริ่มแรกทีจ่ัดตั้งโรงเรียนในระบบและยังไม่มีผู้แทนผู้ปกครอง ให้คณะกรรมการบริหารตามวรรค
หนึ่งประกอบด้วยกรรมการอื่นเท่าที่มีอยู่ 

  มาตรา 31 ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

   (1)  ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ 
   (2) ให้ความเห นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
   (3)  ให้ค าแนะนาการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ 
วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
   (4)  ก ากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
   (5)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
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   (6)  ให้ความเห นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของ มูลค่า
ของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น 
   ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอ ทางเลือก
ที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เวนแต่คณะกรรมการจะเห นวาการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพ่ือ ประโยชน์
ของการดาเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 
   (7)  ให้ความเห นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนใน
ระบบ 
   (8)  ให้ความเห นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
   (9)  พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
   (10)  ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

  มาตรา 46 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดท าบัญชีการเงินและ บัญชีอ่ืนของ
โรงเรียนในระบบ ตามแบบและระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  โรงเรียนในระบบต้องเก บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
บัญชี 

  มาตรา 47 ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชี ของโรงเรียนในระบบเพ่ือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปี
บัญชี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

  วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของโรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนในระบบ 

  ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากการด าเนินการของโรงเรียนในระบบให้แก่ ผู้รับ
ใบอนุญาตตามที่ เห็นสมควรเว้นแต่ ผลตอบแทนจากการด า เนินการของโรงเรียนการกุศลให้คณะ
กรรมการบริหารจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

  ข้อ 3 ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับต้องประกอบด้วย 
  (1)  การประเมินคุณภาพภายใน  
  (2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  (3)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ข้อ 5 ให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ข้อ 6 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้น
ต่อสาธารณชน 

  ข้อ 7 สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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  ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  (3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  (4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  (5)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  (8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  การด าเนินตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งได้ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ประกาศผ่อนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการประกัน
คุณภาพภายในให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้รัฐมนตรีทราบ 

  ข้อ 15 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 14 (1) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรีย นรู้ รวมทั้ง
ค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย 

  ข้อ 18 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

3. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  เด กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
 1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
มาตรฐานที่ 2  เด กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
 2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 
 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
มาตรฐานที่ 3  เด กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 
 3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 มาตรฐานที่ 4  เด กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
 4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
 4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด ก 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด กอย่างหลากหลายและสรุป

รายงานผลพัฒนาการของเด กแก่ผู้ปกครอง 
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด

ประสบการณ ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด ก และผู้ปกครอง 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด ก 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด กปฐมวัย 
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ

วิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา 

ปฐมวัยเต มศักยภาพและเต มเวลา 
6.7 เด ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
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7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 
7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด กอย่างรอบด้าน 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด กและบุคลากรในสถานศึกษา 
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ

การศึกษาปฐมวัย 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัดโครงการกิจกรรม

พัฒนาเด กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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4. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ  
1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
1.4  เห นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
1.5  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  
1.6  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

ตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.2  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และ

สื่อต่างๆ รอบตัว  
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถาม เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิด ของตนเอง  
4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
4.3  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ  ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
4.4  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป  
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วม กับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร จ  
6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วย
วิธีการท  ี่หลากหลาย  

7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต มเวลาเต มความสามารถ  

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล            
8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  
8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติการ  
8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต ม 

ศักยภาพและเต มเวลา  
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด  
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร จตามเป้าหมาย 
9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
10.2  จัดรายวิชาเ พ่ิมเติมที่ หลากหลายให้ผู้ เ รี ยน เลือกเรี ยนตามความถนัด 

ความสามารถ และความสนใจ  
10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  
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10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง  

10.5  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่าง สม่ าเสมอ  

10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต ม

ศักยภาพ 
11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความ สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง       

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา  
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของ สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนด

ขึ้น 
14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และ จุดเน้นของสถานศึกษา  
14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 

จุดเน้นของสถานศึกษา  
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป การศึกษา เพ่ือพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น    
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

1.1 ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
2.3 ผู้เรียนมีการบ าเพ ญประโยชน์ต่อสังคม 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  
4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้น ป.3 

ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.3 

ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.3 

ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน

ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น ป.3 ป.6 

ม.3 และ ม.6 
5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน

ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
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มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.1 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา 
6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
7.1 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
7.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

มาตรา 39 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

7.3 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ข้อที่ 5 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543 

7.4 ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

8.1 พัฒนาการของการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาและต้นสังกัด 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา 
9.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

10.1  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

11.1 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
12.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
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6. ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
 การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาผู้เรียน ให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ มีศักยภาพท่ีเหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต 
 
 วิสัยทัศน์ 

ภายในปี 2561 ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามบริบทของสถานศึกษา ที่
ร่มรื่น และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือของชุมชน 
 
 อัตลักษณ์ 
 ไหว้สวย มารยาทงาม 
 
 เอกลักษณ์  
 โรงเรียนส่งเสริมมารยาท 
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศกึษา 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดมาตรฐานของโรงเรียน และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับนโยบาย 
กฎกระทรวงระเบียบ แนวทางปฏิบัติและนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงก าหนดขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 1. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษา ก าหนดประเด็น หลักในการจัดท ามาตรฐานการศึกษา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน เพ่ือให้การจัดการศึกษา
สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน 
 2. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษา รวบรวมประเด็นหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 3. จัดท าร่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา 
 4. ประกาศค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
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บทท่ี 4 
มาตรฐานการศึกษา คา่เป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี 

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1 เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

มาตรฐานที ่1 เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

มาตรฐานที ่1 เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

1.1 มีน  าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.1 มีน  าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวยั 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวยั 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด 
1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด 
มาตรฐานที ่2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ 

มาตรฐานที ่2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ 

มาตรฐานที ่2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันปีใหม่ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนอก-ใน 
- กิจกรรมเปิดบ้านดวงพร 
- กิจกรรมกีฬาสี 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวยั 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวยั 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ

รักธรรมชาต ิ
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ

รักธรรมชาต ิ

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มาตรฐานที ่3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มาตรฐานที ่3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพอ่

แม่ ครอูาจารย์ 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพอ่

แม่ ครอูาจารย์ 
โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมไหว้ครู 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันพ่อ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
- กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
- กิจกรรมกีฬาสี 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 
โครงการนิทานเพื่อนรัก 

3.2 มีความซ่ือสตัย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 3.2 มีความซ่ือสตัย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
3.3 เล่นและท างานรว่มกับผู้อืน่ได้ 3.3 เล่นและท างานรว่มกับผู้อืน่ได้ 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่

ตนนับถอื 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่

ตนนับถอื 

มาตรฐานที ่4 เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา มาตรฐานที ่4 เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา มาตรฐานที ่4 เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา 
4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างตั งใจ 

และรักการเรียนรู ้
4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างตั งใจ 

และรักการเรียนรู ้
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการนิทานเพื่อนรัก 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกบัวยั 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกบัวยั 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-  กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
-  กิจกรรมนิเทศการสอน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ์ดวงพร 
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-  กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

5.3 ครูบริหารจัดการชั นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก 

5.3 ครูบริหารจัดการชั นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อ

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อ

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 พ.1.4 ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือ และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และงานที่ได้รับ
มอบหมาย พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหนา้ในอาชีพ ปฏบิัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีในการด าเนินชีวิต ทั งต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ รวมทั งร่วมปกป้องและรกัษาชือ่เสียง
ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ
มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธภิาพ 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธภิาพ 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษา 
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษา 
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที ่7 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที ่7 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที ่7 แนวการจัดการศึกษา 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีสว่นร่วมทุกฝา่ย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีสว่นร่วมทุกฝา่ย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพภายใน 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ
มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 - กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 

พ.1.1 สถานศึกษาและชุมชน มีสัมพันธท์ี่ดีต่อ
กัน โดยมกีารเข้ารว่ม หรือจัดกิจกรรม ที่
เอื อประโยชน์ตอ่สังคม 

พ.1.2 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้ปฏบิัตตินเป็น
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน ช่วยกันดูแล
รักษาความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปา้หมาย 
ปรัชญา วิสยัทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปา้หมาย 
ปรัชญา วิสยัทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

โครงการยิ มง่ายไหว้สวย 
 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
พ.1.3 ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่กิริยามารยาทงาม 

แสดงถึงมารยาททางสังคมที่เหมาะสม 
สวยงาม และถูกตอ้ง 

มาตรฐานที ่11 การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานที ่11 การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานที ่11 การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกีย่วกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกีย่วกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันปีใหมแ่ละวันเด็ก 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมสมุดบันทึกความด ี
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมเปิดบ้านดวงพร 
- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนอก-ใน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน 

1.2 มีน  าหนัก สว่นสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2 มีน  าหนัก สว่นสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เสีย่งต่อ
ความรุนแรง โรค ภยั อบุัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เสีย่งต่อ
ความรุนแรง โรค ภยั อบุัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแีละให้เกียรติผู้อื่น 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแีละให้เกียรติผู้อื่น 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้ารว่มกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์กีฬานันทนาการ 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้ารว่มกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์กีฬานันทนาการ 
มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมไหว้คร ู
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันพอ่แห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันปีใหม ่
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมบันทึกความด ี
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาทงาม 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

2.2 เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวท ี 2.2 เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวท ี
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่
ต่างๆ รอบตัว 

3.1 มีนิสัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่
ต่างๆ รอบตัว 

โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนอก-ใน 
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ
มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตาม
ความคิดของตนเอง 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตาม
ความคิดของตนเอง 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมงานปิดภาค 
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธแีก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธกีารของตนเอง 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธแีก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธกีารของตนเอง 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์

 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

5.3 ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

5.3 ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

6.1 วางแผนการท างาน และด าเนินการจน
ส าเร็จ 

6.1 วางแผนการท างาน และด าเนินการจน
ส าเร็จ 

โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่/วันเด็ก 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมเปิดบ้านดวงพร 
- กิจกรรมกีฬาส ี
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนอก-ใน 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชพีสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชพีสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ
มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน 
- กิจกรรมวิจยัในชั นเรียน 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ์ดวงพร  

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธกีารที่
หลากหลาย 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธกีารที่
หลากหลาย 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการ
และการจัดการ  

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการ
และการจัดการ  

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ  

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ  

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  

8.5 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

8.5 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ
มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏบิัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏบิัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน และโรงเรียน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มใน
การพัฒนาสถานศึกษา  

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มใน
การพัฒนาสถานศึกษา  

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน

เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ  

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ  

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง  

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง  

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ  

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ  

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทกุ
คน  

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทกุ
คน  

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภยัของผู้เรียน  

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภยัของผู้เรียน  

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม  

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม  
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แนวทางปฏิบัต ิ
มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

โครงการประกันคุณภาพภายใน 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั งผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั งผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน 
- กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวขอ้ง  

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวขอ้ง  

มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ น 

มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ น 

มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ น 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  

 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสยัทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสยัทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ น 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ น 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา   

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา   

 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนดวงพร 

ที่    /2559 
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

----------------------------------------------------------- 
 ด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก ำหนด
แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรก ำกับติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะกำรติดตำมตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 47 ก ำหนดว่ำ ให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภำพภำยในและระบบประกันคุณภำพภำยนอก ซึ่งร ะบบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ก ำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ต้องมีระบบประกันคุณภำพภำยใน ตำมหลักหลักเกณฑ์และแนวด ำเนินกำร โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำครัฐและเอกชน ต้องสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ จัดระบบและโครงสร้ำง กำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนตำมแผนรวมทั้งกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้เห็นว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันทุก
คน 

 เพ่ือให้โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำ ปีกำรศกึษำ 2559 ดังนี้ 

 1. นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยวรพล อู่ทรัพย์ ประธำนกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 3. นำงทวีพร ทองกัน กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 4. นำงรัตนำภรณ์ วงศ์มีแก้ว กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร  
 5. ดร.พัชนี สุวรรณศรี กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 6. นำงกชกร อู่ผลเจริญ กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 7. นำงอรุณ ี รัตนพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
 8. นำงขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส ครู กรรมกำร 
 9. นำงสำวจันทร์นภำ จันทนำนนท ์ ครู กรรมกำร 
 10. นำงสำวภำนุมำศ เขียวมงคล ครู กรรมกำร 
 11. นำงสำวศิวนำถ มีแสงนิล ครู กรรมกำร 
 12. นำงสำวนิตยำ ภูมิผักแว่น บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
 13. นำงสำวอรปรียำ อุปชัย บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
 
   
  (นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดวงพร  



 
ประกำศโรงเรียนดวงพร 

เรื่อง มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

------------------------------------------------- 
 
 ตำมประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่สอง ที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนใน
กำรพัฒนำคุณภำพคนไทย และกำรศึกษำไทยในอนำคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนดวง
พร จึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้น ำไปใช้พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ อันเป็นกำรประกันคุณภำพภำยใน เพ่ือรองรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 โรงเรียนดวงพร จึงประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย ตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

ประกำศ ณ วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 

 
   
  (นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดวงพร  



 
ประกำศโรงเรียนดวงพร 

เรื่อง มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

------------------------------------------------- 
 
 ตำมประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ประกำศคณะกรรมกำร กำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์แนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่สอง ที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทย 
และกำรศึกษำไทยในอนำคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนดวงพร จึงปรับมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ให้น ำไปใช้พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ อันเป็นกำรประกันคุณภำพภำยใน เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 โรงเรียนดวงพร จึงประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย ตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

ประกำศ ณ วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 

 
   
  (นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดวงพร  



 
 

ภาคผนวก 
-  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
- ประกำศ เรื่อง กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับ

กำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
- ประกำศ เรื่อง กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 
 
 

 



ประกาศโรงเรียนดวงพร 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ ระดับดีมาก 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม า่เสมอ ร้อยละ 90 
1.2 มีน ่าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี ยงตนเองจากสภาวะที เสี ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ 90 

1.4 เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 90 
1.5 มีมนุษยสมัพันธ์ที ดีและให้เกียรติผูอ้ื น ร้อยละ 90 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเย่ียม 
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตร ร้อยละ 90 
2.2 เอื ออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวที ร้อยละ 90 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที แตกต่าง ร้อยละ 90 
2.4 ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ และสื อต่างๆ รอบตัว ร้อยละ 85 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค่าถามเพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม ร้อยละ 85 
3.3 เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ 85 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน ร้อยละ 85 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

4.1 สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และด ูและสื อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคดิของตนเอง ร้อยละ 80 
4.2 น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 85 
4.3 ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 85 
4.4 มีความคิดริเริ ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 85 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดีเย่ียม 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 85 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 85 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ 85 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ 50 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

6.1 วางแผนการท่างาน และด่าเนินการจนส่าเร็จ ร้อยละ 85 
6.2 ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 85 
6.3 ท่างานร่วมกับผู้อื นได ้ ร้อยละ 85 
6.4 มีความรูส้ึกที ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี ยวกับอาชีพที ตนเองสนใจ ร้อยละ 85 
 
 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 
7.1 ครูมีการกา่หนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลักษณะ

ที พึงประสงค ์ 
ร้อยละ 90 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้เพื อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน 

ร้อยละ 90 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ร้อยละ 90 
7.4 ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมปิญัญาของท้องถิ นมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู ้
ร้อยละ 90 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธีการที หลากหลาย ร้อยละ 90 
7.6 ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาค 
ร้อยละ 90 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน ร้อยละ 90 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที ดี และเป็นสมาชิกที ดีของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
7.9 ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาที ได้รับมอบหมายเตม็เวลา เต็มความสามารถ  ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม 
8.1 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ มที เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเยี ยม 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัยเป็นฐานคดิทั ง

ด้านวิชาการและการจดัการ  
ระดับดีเยี ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ระดับดีเยี ยม 
8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ  ระดับดีเยี ยม 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ระดับดีเยี ยม 
8.6 ผู้บริหารให้ค่าแนะนา่ ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ระดับดีเยี ยม 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีเย่ียม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที ตามที ระเบียบก่าหนด ระดับดีเยี ยม 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับตดิตาม ดูแล และขับเคลื อนการดา่เนินงานของสถานศึกษาให้บรรลผุล

ส่าเรจ็ตามเป้าหมาย  
ระดับดีเยี ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา  ระดับดีเยี ยม 
มาตรฐานที่ 10 สถานศกึษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน  

ระดับดีเย่ียม 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ น  ระดับดีเยี ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพิ มเตมิที หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  ระดับดีเยี ยม 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผู้เรียน  
ระดับดีเยี ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง  ระดับดีเยี ยม 
10.5 นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรบัปรุงการเรยีนการสอนอย่างสม ่าเสมอ  ระดับดีเยี ยม 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที มปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ระดับดีเยี ยม 
มาตรฐานที่ 11 สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  ระดับดีเย่ียม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ งอ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื น และมีแหล่งเรียนรูส้่าหรับผู้เรยีน  

ระดับดีเยี ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ระดับดีเยี ยม 
11.3 จัดห้องสมดุที ให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที เอื อให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้

แบบมีส่วนร่วม  
ระดับดีเยี ยม 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ระดับดีเย่ียม 

12.1 ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับดีเยี ยม 
12.2 จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับดีเยี ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ระดับดีเยี ยม 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  ระดับดีเยี ยม 
12.5 น่าผลการประเมินคณุภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง  ระดับดีเยี ยม 
12.6 จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน  ระดับดีเยี ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 13 สถานศกึษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ระดับดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั งผู้ที เกี ยวข้อง 

ระดับดีเยี ยม 

13.2 มีการแลกเปลี ยนเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที เกี ยวข้อง  

ระดับดีเยี ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น  ระดับดีเย่ียม 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นของ

สถานศึกษา  
ระดับดีเยี ยม 

14.2 ผลการด่าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลตุามเป้าหมายวิสัยทัศน ์ปรชัญา และจดุเน้นของสถานศึกษา  ระดับดีเยี ยม 
มาตรฐานด้านการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ระดับดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษา   ระดับดีเยี ยม 
15.2 ผลการด่าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดีเยี ยม 
 



ประกาศโรงเรียนดวงพร 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ระดับดีมาก 
1.1 มีน ้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน ร้อยละ 70 
1.2 มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย ร้อยละ 90 
1.3 มีสุขนิสยัในกำรดูแลสุขภำพของตน ร้อยละ 90 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ระดับดีเย่ียม 
2.1 ร่ำเริงแจม่ใส มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ร้อยละ 90 
2.2 มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก ร้อยละ 90 
2.3 ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้ เหมำะสมกับวัย ร้อยละ 90 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำต ิ ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเย่ียม 
3.1 มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังค้ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย ์ ร้อยละ 90 
3.2 มีควำมซื่อสตัยส์ุจรติ ช่วยเหลือแบง่ปัน ร้อยละ 90 
3.3 เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได ้ ร้อยละ 90 
3.4 ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำท่ีตนนับถือ ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเย่ียม 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั งใจ และรักกำรเรียนรู้ ร้อยละ 85 
4.2 มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ร้อยละ 80 
4.3 มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวยั ร้อยละ 90 
4.4 มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ ร้อยละ 90 
4.5 มีจินตนำกำรและควำมคดิสรำ้งสรรค์  ร้อยละ 90 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม 

5.1 ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถน้ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจดัประสบกำรณ ์

ร้อยละ 90 

5.2 ครูจัดท้ำแผนกำรจดัประสบกำรณท์ี่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

ร้อยละ 90 

5.3 ครูบริหำรจัดกำรชั นเรยีนที่สรำ้งวินัยเชิงบวก ร้อยละ 90 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก ร้อยละ 90 
5.5 ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำยและสรุปรำยงำนผล

พัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 90 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรจดัประสบกำรณ์ ร้อยละ 90 
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดกำรเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลำ ร้อยละ 90 
5.8 ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ร้อยละ 90 
5.9 ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ 100 
5.10 ครูจัดท้ำสำรนิทัศน์และน้ำมำไตรต่รองเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก ร้อยละ 90 
 
 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม 
6.1 ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
6.2 ผู้บริหำรมีวสิัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำเดก็ปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
6.3 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิด

ทั งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 
ระดับดีเยี่ยม 

6.4 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเปำ้หมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหำรส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใหม้ีประสิทธิภำพ ระดับดีเยี่ยม 
6.6 ผู้บริหำรให้ค้ำแนะนำ้ ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจดักำรศึกษำ ปฐมวัยเตม็

ศักยภำพและเตม็เวลำ 
ระดับดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจดักำรศึกษำปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 
7.1 มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวยัของสถำนศึกษำและน้ำสู่กำรปฏิบัตไิด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ระดับดีเยี่ยม 
7.2 มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทกุฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรำ้งควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
7.4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 
7.5 จัดสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบดำ้น ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ระดับดีเย่ียม 

8.1 ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัของสถำนศึกษำ ระดับดีเยี่ยม 
8.2 จัดท้ำและด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำคุณภำพตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ระดับดีเยี่ยม 
8.4 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนคณุภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 
ระดับดีเยี่ยม 

8.5 น้ำผลกำรประเมินคณุภำพทั งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

8.6 จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีทีเ่ป็นรำยงำนกำรประเมินคณุภำพภำยใน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ระดับดีเย่ียม 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนำกำรเรยีนรู้ของเด็กและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ระดับดีเยี่ยม 
9.2 มีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน 

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเย่ียม 

10.1 หลักสตูรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัดโครงกำรกิจกรรมพัฒนำเด็กให้
บรรลตุำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นกำรจดักำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม 

10.2 ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับดีเย่ียม 
11.1 จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
11.2 ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ระดับดีเยี่ยม 
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