
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
----------------------------------------------------------- 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์  และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและได้ก าหนดค่า
เป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกุง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
                                                

 
(นายสมพร  แปไธสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 

 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีเยี่ยม 

๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒ มีทักษะการเคลื่อนไหว ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและ 

สิ่งเสพติด 
ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับเยี่ยม 
๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔ ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเยี่ยม 
๑ มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  

ครูอาจารย์ 
ร้อยละ ๙๐   ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งบัน ร้อยละ ๙๐   ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๙๐   ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ ๙๐   ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที ่๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีมาก 
๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒ มีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 

๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ใน      การจัดประสบการณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 



๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงาน
ผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจดั
ประสบการณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๘ ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตรต่รองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๖   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ

วิจัยเป็นฐานคิดทัง้ด้านวิชาการและการจัดการ 
ระดับดีเยี่ยม 

๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  บุคลกรให้มีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 
๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวัย 

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ระดับดีเยี่ยม 

๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 
๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับดีเยี่ยม 

๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับดีเยี่ยม 



๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐  จัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑ จัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม 
 

                                                                                     (ลงชื่อ)   
                                                                                                (นายสมพร  แปไธสง) 
                                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


