มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

สานักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
-----------------------โดยที่มีการกระจายอานาจไปสู่สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ บูรณาการกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายแตกต่าง กันไป ดังนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพและเพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป้า หมายเดียวกัน อันจะทาให้สถานศึกษามีคุณ ภาพใกล้เคียงกัน จึง
จาเป็นต้องมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ที่ให้มีการกาหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานปร ะจาปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี ) ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม. พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี ) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้ เพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
..............................................................
(ดร.บรรจบ บุญจันทร์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

..............................................................
(นางสาววิรวี ขาวไชยมหา)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สถานศึกษา
ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ที่ให้มีการกาหนด มาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภาย ในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จึงประกาศกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ปฐมวัย ข้อ ๑ (๑.๔) กาหนดให้
สถานศึกษาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพื่อให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

..............................................................
(ดร.บรรจบ บุญจันทร์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

..............................................................
(นางสาววิรวี ขาวไชยมหา)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

การเปรียบเทียบค่าความสาเร็จตามมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
จานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการ และจุดหมาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาและนาไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และนาผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ

ค่าสาเร็จ
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มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจานวนเด็ก มีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้ง อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการ
บาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
และพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

ค่าสาเร็จ
2558

ค่าเป้าหมาย
2559

80.00
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100
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การเปรียบเทียบค่าความสาเร็จตามมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
จานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม
กับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาส่งเสริมกากับให้ครูจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก
รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัด ประสบการณ์อย่างเป็น
ระบบ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
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การเปรียบเทียบค่าความสาเร็จตามมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
จานวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย
เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง
เหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ 10 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
รักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ที่ 11.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 11.6 เด็กเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบ

ค่าสาเร็จ
2558

ค่าเป้าหมาย
2559

91.67
90.00
89.38

95.00
95.00
95.00

91.67
90.00
92.50

95.00
95.00
95.00

90.00
92.50

95.00
95.00

95.00

97.00

90.00
90.00
90.00

95.00
95.00
95.00

90.83
91.25

93.00
93.00

95.00
71.00
90.00

98.00
90.00
95.00

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
มีจินตนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้น
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษายกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้น และจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
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