
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบทา้ยประกาศโรงเรียนกุลโน 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี  1  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย ระดบัดีมาก 
1.1 มีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.2 มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบติัเหตุ  ภยั  และส่ิงเสพติด ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  2  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ   ระดบัดีมาก 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.2 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.4 ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักธรรมชาติ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  3  เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม   ระดบัดีมาก 
3.1 มีวนิยั  รับผิดชอบ  เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่  ครูอาจารย ์ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.3 เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  4  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ระดบัดีมาก 
4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.3 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.4 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  5  เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระดบัดีมาก 
5.1 เด็กมีทกัษะพ้ืนฐานตามพฒันาการทุกดา้นสมวยั ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

5.2 เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวยั ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 
 
 



มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี  6  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด 
                        ประสิทธิผล 

ระดบัดีเยีย่ม 

6.1 ครูเขา้ใจปรัชญา  หลกัการ  และธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั  
และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

ร้อยละ 100 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.2 ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สอดคลอ้ง
กบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ร้อยละ 100ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.3 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก ร้อยละ 100ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก ร้อยละ 100 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.5 ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 

ร้อยละ 100 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.6 ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ  และใชผ้ลในการปรับ
การจดัประสบการณ์ 

ร้อยละ 100 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.7 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 100 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.8 ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก  และผูป้กครอง ร้อยละ 100 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.9 ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 100ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.10 ครูจดัสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก ร้อยละ 100 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  7  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล    

ระดบัดีมาก 

7.1 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ระดบัดีมาก 

7.2 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 

ระดบัดีมาก 

7.3 ผูบ้ริการใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผล
หรือการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและ  
การจดัการ 

ระดบัดีมาก 

7.4 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

ระดบัดีมาก 

7.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ ระดบัดีมาก 

7.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

ระดบัดีมาก 

7.7 เด็ก  ผูป้กครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ระดบัดีมาก 

 
 



มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 8  แนวการจดัการศึกษา    ระดบัดีมาก 
8.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
ระดบัดีมาก 

8.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจ 
การจดัการศึกษาปฐมวยั 

ระดบัดีมาก 

8.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

ระดบัดีมาก 

8.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง  ชุมชน  และ
ทอ้งถ่ิน 

ระดบัดีมาก 

8.5 จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น ระดบัดีมาก 

มาตรฐานท่ี  9  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ระดบัดีมาก 

9.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ระดบัดีมาก 

9.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัดีมาก 

9.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ ระดบัดีมาก 

9.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัดีมาก 

9.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัดีมาก 

9.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัดีมาก 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี  10    คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดบัดีมาก 

10.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ระดบัดีมาก 

 10.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัดีมาก 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  11  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วสิยัทศัน์และจุดเนน้
ของการศึกษาปฐมวยั 

ระดบัดีมาก 

11.1 จดัโครงการโรงเรียนวถิพีุทธเพื่อพฒันาเด็กใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  
วสิยัทศัน์  และจุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

ระดบัดีมาก 

11.2   ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพทุธบรรลุตามเป้าหมาย    ระดบัดีมาก 



 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี   12  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 

ระดบัดีมาก 

 12.1 จดัโครงการพฒันาโรงเรียนเครือข่ายปฐมวยัตน้แบบส่งเสริมสนบัสนุนตาม
นโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั    

ระดบัดีมาก 

12.2 ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาโรงเรียนเครือข่ายปฐมวยัตน้แบบบรรลุตาม
เป้าหมาย    

ระดบัดีมาก 

 
 
 
 

 
 
 


