
ก าหนดเป้าหมายการศึกษาระดับปฐมวัย 
ตามมาตรฐานการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ 
 



ค ำน ำ 

 

  เอกสารฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน         
อนุบาลโกสัมพีนคร  (บ้านท่าคูณ)    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา ๔๓              
วรรค หนึ่ง   บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วรรคสองการจัดการศึกษาอบรม ของ
รัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) เรียกว่า สมศ. 

  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนให้การจัด
การศึกษาของรัฐแบบมีส่วนร่วม    เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา         เป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน       เพื่อรับการประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) ต่อไป 

 

 

 

(นายยงยุทธ       บดีรัฐ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.........................................................................................................  
 
 โดยที่มรการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาระดับปฐมวัย และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน   โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 

(นายยงยุทธ    บดีรฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 

  
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
 เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัยและสิ่งเสพติด ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติและชื่นชมศิลปะ  

วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 
ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
3.1 มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
ร้อยละ  85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ  85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ระดับดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5.3 ครบูริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ระดับดีเยี่ยม 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้อง สอดคล้องกับ

พัฒนาการของเด็ก 
ระดบัดีเยีย่ม 

5.5 ครใูช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ระดบัดีเยีย่ม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

ระดบัดีเยีย่ม 

5.7 ครจูัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ระดบัดีเยีย่ม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ระดบัดีเยีย่ม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดบัดีเยีย่ม 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

ระดบัดีเยีย่ม 

5.11 ครูมีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพื่อการ
จัดการเรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดบัดีเยีย่ม 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เดก็ปฐมวัย 

ระดบัดีเยีย่ม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดบัดีเยีย่ม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดบัดีเยีย่ม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระดบัดีเยีย่ม 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดบัดีเยีย่ม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดบัดีเยีย่ม 

6.8 ผู้บริหารมีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพื่อ
การบริหารจัดการ 

ระดบัดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 7 แนวทางการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดบัดีเยีย่ม 

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทกุฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดบัดีเยีย่ม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน 
และท้องถิ่น 

ระดับดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดบัดีเยีย่ม 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัดีเยีย่ม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดบัดีเยีย่ม 

8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัดีเยีย่ม 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดบัดีเยีย่ม 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่  9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ระดบัดีเยีย่ม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดบัดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

 

10.1 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดบัดีเยีย่ม 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดบัดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่  11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม 
 


