
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  
ต าบลบางพระ  อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

        
 

  สังกัดเทศบาลเมืองตราด  
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 



 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  
ต าบลบางพระ  อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 
 

  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
     ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    
     เพ่ือการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ภาคผนวก 

  มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ  
     ภายในสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพ   
     ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นกระบวนการท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพท่ีแท้จริงท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     
ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพ
ภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ระบุให้สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับ
ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศไว้ เมื่อวันท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ท้ังนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวังว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการด าเนินงานใช้
มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  
อัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 “การศึกษามีคุณภาพ เลิศล้ าคุณธรรม น าเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานสากล   
บนพื้นฐานความเป็นไทย" 
 
พันธกิจ 

๑. จัดหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒. จัดหาและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๓. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๔. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา  นันทนาการ กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
๕. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาคุณภาพครู 
 
 

1.1 พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.3 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การจัดหา พัฒนาส่ือ  อุปกรณ์ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
 
 

2.1 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดท าส่ือ อุปกรณ์  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.2 จัดหาส่ือ  อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
2.3 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และ      
ในท้องถิ่น 
2.4 ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน และประชาชนเรียนรู้       
ตลอดชีวิต 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

3.1 ให้ความรู้ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร แก่ครู 
3.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท าหลักสูตรท่ีหลากหลาย
ตามความต้องการของผู้เรียน 
3.3 ส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การพัฒนา 
การบริหารงานท่ัวไปและพัฒนา
กระบวนการ 
จัดการศึกษา 
 
 
 

4.1  พัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
4.2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.3  จัดการศึกษาตามความต้องการและความสนใจ 
ของผู้เรียน 
 4.4  จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส าหรับเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 
4.5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.7  จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น   
มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
5.2 ให้ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น และเพียงพอ                
ในการด ารงชีวิต สามารถมีงานท าและน าความรู้ไปใช้ 
ในการพัฒนาสังคม 
5.3 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น        
มีทักษะท้ังด้านภาษาและอาชีพ เพื่อรองรับตลาดเสรีแรงงาน
อาเซียนในปี 2558 
5.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น           
มีความรับผิดชอบ เข้าใจ และยอมรับในวัฒนธรรมและ 
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
5.5 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น           
มีคุณธรรม จิตสาธารณะ  และจิตส านึก ในความเป็นไทย 
ปฏิบัติตนตามระบบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
การอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

6.1 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม และเอกลักษณ์ 
ความเป็นไทย 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   
การส่งเสริมและพัฒนากีฬา  
นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน 
และประชาชน 
  

7.1  จัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมเด็ก  
เยาวชนและประชาชน  เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง 
ท้ังร่างกายและจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด  มีสุขภาพจิตแจ่มใส 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะ 
7.2  จัดกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา
พื้นฐาน และกีฬามวลชนเพื่อความเป็นเลิศน าไปสู่อาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   
การพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก  
เยาวชน และประชาชน ด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

8.1 ให้ความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็ก  
เยาวชน และประชาชน 
8.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9   
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถิ่น 
 
  

9.1 สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
9.2 จัดการศึกษาในระบบเต็มศักยภาพของผู้เรียน 
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9.3 จัดการศึกษานอกระบบ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
9.4 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  ครูมีคุณภาพ 
2.  ครูมีความสามารถในการจัดท าส่ือ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.  สถานศึกษามีส่ือ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
4.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5.  ครูมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
6.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 
7.  สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
8.  สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
9.  สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
10.  สถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
11.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
12.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
13.  จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน 
14.  ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี  

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

โรงเรียนสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม  
 
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะด้านดนตรี กีฬา น าความรู้ทางเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รู้จักดูแลตนเองหลีกเล่ียงห่างไกลส่ิงเสพติดร้ายแรง รู้รักท้องถิ่นของตนรู้จักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

 สภาพเงื่อนไข สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมของผู้ปกครองนักเรียน  ซึ่งมีท้ังในเขตเทศบาล นอกเขต
เทศบาลท่ีส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนนั้น  ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประกอบกับครอบครัวแตกแยก 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ขาดความพร้อมหลายด้านจึงก่อให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องการดูแลเอาใจใส่นักเรียน
และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนได้ค่อนข้างน้อย ท าให้การด าเนินงานการ จัดการศึกษามีอุปสรรคบ้าง               
ผลการด าเนินการท่ีโดดเด่นของโรงเรียน คือ 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษามีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกด้าน โรงเรียนมีประสิทธิภาพของการจัดการและผลการพัฒนา      
มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนมีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท           
ของโรงเรียน 

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล      
มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ท่ีเหมาะสมกับวัย มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในทุกระดับช้ัน 

3.  เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจสมวัยและ        
มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

4. นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกายและสุขสภาพ 
จิตท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะในการท างานและกล้าแสดงออกตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

****************************** 
   

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
รวมท้ังค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
            ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๖๙๐ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗         
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนด จึงได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพื่อให้สถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในทาง
เดียวกัน 
                โร ง เรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จึงประกาศใ ช้มาตรฐานกา ร ศึกษาขั้ นพื้ นฐาน                     
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕59                                                        

    

                                                       (นางบุญชุบ  คงทรัพย์ ) 
                                              ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                                                     โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา แนบท้ายประกาศโรงเรยีนเทศบาลชุมชนวิมลวทิยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๖ มาตรฐาน  ๗๐  ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศกึษา ( จ านวน ๓ มาตรฐาน  ๑๗  ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒  ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
                   และน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖  ครูมีความสามารถในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม 
                   ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ 
                   ในการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ  
                   จรรยาบรรณของวิชาชีพ   
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา  มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์             
                   และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
                 ให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
                  การเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒  สถานศึกษามีการบริหารความเส่ียง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔  สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
 
 
 



 
 

 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( จ านวน ๕ มาตรฐาน  ๒๓  ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๔  สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๕  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบท 
                  ของท้องถิน่สู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                     
                  และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างทีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรม              
                  ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๕  สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๖  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑  สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปล่ียนเช่ือมโยง 
                  การจัดกิจกรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน 
                  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๓  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๔  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๕  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๖  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๗  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๘  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 
                   เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๒  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 
                  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
 



 
 

 
มาตรฐานด้านผลผลติทางการศกึษา ( จ านวน ๘ มาตรฐาน  ๓๐  ตัวบ่งช้ี) 
 

มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๑  มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๒  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๓  มีความกตัญญูกตเวที 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๔  มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๕  ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนละส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๖  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๗  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๘  เป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๒  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๓  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๔  ผู้เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ  
 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ    
                    ที่ดี ต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๑  มีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด        
                    รอบครอบ จนกระท่ังงานส าเร็จ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๒  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๓  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง      
                    อย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๑  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๒  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๑  ผู้เรียนมีสุขภาพการ และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๒  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ                
                     และปัญหาทางเพศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๓  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๔  ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๕  ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 



 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕.๑  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏ 
                     เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕.๒  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๖  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖.๒  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖.๓  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖.๔  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา แนบท้ายประกาศโรงเรยีนเทศบาลชุมชนวิมลวทิยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมี ๑๔ มาตรฐาน  ๖๓  ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศกึษา ( จ านวน ๓ มาตรฐาน  ๑๗  ตัวบ่งช้ี) 
 

มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                   ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒  ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดท าสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร  
                   การศึกษาปฐมวัย  และน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖  ครูมีความสามารถในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗  ครูมีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน าผลการประเมิน 
                   มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร               
                   จัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
                  จรรยาบรรณของวิชาชีพ   
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีความคิดริเริ่ม        
                   มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ป็น 
                   สังคม แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
                  วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒  สถานศึกษามีการบริหารความเส่ียง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔  สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
 



 
 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( จ านวน ๕ มาตรฐาน  ๒๓  ตัวบ่งช้ี) 
 

มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๔  สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๕  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็ก และบริบท 
                  ของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การที่เน้นเด็ก          
                  เป็นส าคัญ และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างทีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมท่ีเอื้อ 
                  ต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๕  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อ 
                  ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๖  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑  สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปล่ียนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามา   
                  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๓  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๔  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๕  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๖  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๗  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๘  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 
                  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๒  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 
                   พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
 



 
 

มาตรฐานด้านผลผลติทางการศกึษา ( จ านวน ๖ มาตรฐาน  ๒๓  ตัวบ่งช้ี) 
 

มาตรฐานที่ ๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๑  เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๒  เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๓  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑  เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๒  เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๓  เด็กสนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๑  เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๒  เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๓  เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๔  เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาส่ิงแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๕  เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๖  เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
                     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรฐานที่ ๑๒  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๑  เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๒  เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๓  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๔  เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๕  เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๑  สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏ 
                     เป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๒  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๒  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๓  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๔  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

       ประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
****************************** 

            โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน              
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเด่นของสถานศึกษา  โรงเรียน
เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่  
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕59                                                        

    

                                                 
 
                                                                             (นางบุญชุบ  คงทรัพย์) 

                                                                           ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                                       โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรยีนเทศบาลชุมชนวิมลวทิยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ( จ านวน ๓ มาตรฐาน  ๑๗  ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้   
                   ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

 

ระดับดีมาก 

๑.๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง       

กับหลักสูตรสถานศึกษา และน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๕ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑ง๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนา      

การจัดการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการพัฒนา       
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า          
                   และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 

ระดับดีมาก 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา                
มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่  
                   ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ 

 

ระดับดีมาก 

๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน        
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพ             
ใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 

 
ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเส่ียง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ    
และสร้างเสริม ความปลอดภัย 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา     
และพัฒนาบุคลากร 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๓.๔ สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม     ต่อ
การจัดการศึกษา 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( จ านวน ๕ มาตรฐาน  ๒๓  ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระดับดีมาก 
๔.๑  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน     
                   เป็นส าคัญ 

 

ระดับดีมาก 

๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างทีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๕.๕ สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบ 
ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระดับดีมาก 
๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปล่ียน

เช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น        
โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีมาก 
๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ     

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูป   
                   การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                   ให้สูงขึ้น 

 
 

ระดับดีมาก 

๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ   
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานด้านผลผลติทางการศกึษา(จ านวน ๘ มาตรฐาน ๓๐ ตัวบง่ช้ี) 

มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 

๙.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนา      
ท่ีตนนับถือ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๙.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๙.๓ มีความกตัญญูกตเวที ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๙.๔ มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๙.๕ ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนละส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจ          

ในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๙.๗ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๙.๘ เป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย               

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม อาเซียน ระดับดีมาก 
๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร              

เป็นไปตามเกณฑ์ 

   

ร้อยละ๖๐ ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะ
พลเมืองอาเซียน 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๐.๔ ผู้เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ             

ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ  

 

ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                     ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต 

 

ระดับดีมาก 

๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบคอบ จนกระท่ังงานส าเร็จ 

 

ร้อยละ ๖๐ ระดับดีขึ้นไป 

๑๑.๒ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๑.๓ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้        
                     อย่างมีความสุข 

 

ระดับดี 

๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ร้อยละ ๖๐ ระดับดีขึ้นไป 
๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้            

อย่างมีความสุข 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้   
                     และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของ  
                     เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระดับดีมาก 

๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๓.๒ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
                     และมีสุนทรียภาพ 

ระดับดีมาก 

๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพการ และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย      
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์         
และวรรณศิลป์ 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๔.๕ ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์            
                    และจุดเน้น 

 

ระดับดีมาก 

๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์        
และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ            
                     ของผู้ปกครองและชุมชน 

 

ระดับดีมาก 

๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๖.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ( จ านวน ๓ มาตรฐาน  ๑๗  ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัด 
                   ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     

 

ระดับดีมาก 

๑.๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดท าสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง       

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้          
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๕ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนา      

การจัดการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน าผล               
การประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า                 
                   และ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 

ระดับดีมาก 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา  มีความคิด
ริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม         
                        ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เปน็สงัคม แห่งการเรียนรู้ 

 

ระดับดีมาก 

๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน        
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 

 
 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเส่ียง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ   
และสร้างเสริม ความปลอดภัย 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา    
และพัฒนาบุคลากร 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๓.๔ สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม     ต่อ
การจัดการศึกษา 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( จ านวน ๕ มาตรฐาน  ๒๓  ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระดับดีมาก 
๔.๑  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็ก          
                   เป็นส าคัญ 

 

ระดับดีมาก 

๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับ
เด็ก และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์     ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างทีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผล

และส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระดับดีมาก 
๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปล่ียน

เช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น        
โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีมาก 
๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ     

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูป 
                   การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                   ให้สูงขึ้น 

 

ระดับดีมาก 

๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ   
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานด้านผลผลติทางการศกึษา ( จ านวน ๖ มาตรฐาน  ๒๓  ตัวบ่งช้ี)  

มาตรฐานที่ ๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย ระดับดีมาก 

๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑๐  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย ระดับดีมาก 

๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๐.๓ เด็กสนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ  

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย ระดับดีมาก 
๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

และหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และผู้อื่น ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๑.๖ ๑๑.๖  เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย  ระดับดีมาก 
๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์                

และมีจินตนาการ 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสมตามวัย ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง            

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ 
                            จุดเน้น 

ระดับดีมาก 

๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 

 

ร้อยละ ๗๕ระดับดีมากขึ้นไป 

๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ     
                           ของผู้ปกครองและชุมชน 

 

ระดับดีมาก 

๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 
๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ร้อยละ๗๕ ระดับดีมากขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
****************************** 

 
ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 
         บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  เห็นชอบให้โรงเรียนจัดวางระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา 
 
 
                                                         (ลงช่ือ).............................................................. 
                                                                  (นายสิทธิพงษ์  ไวฑูรย์เกียรติ) 
                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

  
   ค าสั่งโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

  ที่ 87/2559 
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

    ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ             
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยด าเนินดังต่อไปนี้ 

1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             
2.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            
3.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ                                       
4.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                       
5.  จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6.  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
7.  จัดท ารายงานประจ าปี 
8.  จัดให้มีการพัฒนาคุณการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด จึงขอแต่งต้ัง
คณะท างานดังนี้ 

1. นางสาวอภิรดี  กรวยทรัพย์    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา   

 2.  นางกัญญรัตน์  รอดพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษา          กรรมการ   
 3.  นางสิริรัตน์ อภิบาลศรี นักวิชาการศึกษา            กรรมการ 

4.  นายขจร  พ่วงพี  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาฯ            กรรมการ 
          5.  นางมยุรี  ประสิทธินาวา ครู อันดับ คศ.4                    กรรมการ  
          6.  นางสุจิตรา  แซ่จิว      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา           กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้  รวมท้ังศักยภาพของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันด าเนินงานตามระบบหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาตามสภาพความเป็นจริงให้ครอบคลุมท้ัง
ด้านท้ังมาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์          
ของสถานศึกษา และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความก้าวหน้า ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย จุดเด่น จุดด้อย ของการด าเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและรองรับการประเมิน
ภายนอกต่อไป 
 



 
 

 
  

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

 
ส่ัง ณ วันท่ี 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
 

 
 (นางสาวอภิรดี  กรวยทรัพย์) 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

                                                                            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

        
 

 
 
 
 
 


