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ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั   
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวทิยา     ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

***************** 
แนวทางในการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ี  
           โรงเรียนพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษายอ้นหลงั ๓ ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

มาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพเด็ก 
แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัปฐมวยั 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ 
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที ่๑ เด็กมพีัฒนาการด้านร่างกาย เด็กร้อยละ ๙๐ 
๑.๑ มีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

-ออกก าลงักายตอน
เชา้ทุกวนัดว้ยโยคะ 
 
-กิจวตัรประจ าวนั 
เช่น การจดั-เก็บ
โต๊ะอาหาร 

๑.๑ มีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑.๒ มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั ๑.๒ มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
โรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 

๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 

เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

มาตรฐานที ่๒ เด็กมพีัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กร้อยละ ๙๐ 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

- การจดัการเรียน
การสอนแบบมอน
เทสซอริ 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๒.๒ มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก  ๒.๒ มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก  เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกบัวยั 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และ
รักธรรมชาติ 

เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
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แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัปฐมวยั 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที ่๓ เด็กมพีัฒนาการด้านสังคม เด็กร้อยละ ๘๕ 
๓.๑ มีวินยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่  ครูอาจารย ์

- กฎของห้องเรียน
มอนเทสซอริ 
- วนัพระประจ า
โรงเรียน 
- การมีจิตอาสา 
เช่น ไปเอานมให้
เพ่ือน 
- อตัลกัษณ์ 
“มารยาทงามยาม
นอ้มไหว ้สืบสาน
ศาสนา  รักษ์
ภาษาไทย” 

๓.๑ มีวินยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่  ครูอาจารย ์

เด็กร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตช่วยเหลือแบ่งปัน เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๓.๓ เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๓.๔ ประพฤติตนตามตามวฒันธรรม
ไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 

๓.๔ ประพฤติตนตามตามวฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

เด็กร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

 ๓.๕ ไหวแ้บบผอ่งสุวรรณ ** เด็กร้อยละ ๘๐ 
มีคุณภาพระดบัดี 

 ๓.๖ ปฏิบติัตนตามวิถีพุทธ ** เด็กร้อยละ ๘๐ 
มีคุณภาพระดบัดี 

มาตรฐานที ่๔ เด็กมพีัฒนาการด้านสตปัิญญา เด็กร้อยละ ๘๐ 
๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  ซกัถาม
อยา่งตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 

- จดัการเรียนการ
สอนแบบมอนเทส
ซอริ 
- กิจกรรมส่งเสริม
การออกเสียงถกู
อกัขรวธีิ 
  

๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั้งใจ  
และรักการเรียนรู้ 

เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณ์เรียนรู้ 

เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๔.๓ มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบั
วยั 

๔.๓ มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๔.๔ มีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๔.๔ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

เด็กร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ เด็กร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

 ๔.๖ พดูภาษาไทยถูกอกัขรวธีิ ** 
(ประเมินเฉพาะอนุบาล ๓) 

เด็กร้อยละ ๔๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัปฐมวยั 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที ่๕ ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ครูร้อยละ ๘๕ 

๕.๑ ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ และ
ธรรมชาติของการจดัการศึกษา
ปฐมวยั และสามารถน ามาประยกุต์ 
ใชใ้นการจดัประสบการณ์ 

คุณลกัษณะของครู
มอนเทสซอริ 
๑.ความสม ่าเสมอ
ในการใชส่ื้อมอน
เทสซอริสอน 
๒.ความสามารถใน
การถ่ายทอด
กิจกรรมให้กบั
นกัเรียน 
๓.ความสามารถ
จดัท าส่ือไดถู้กตอ้ง 
และเหมาะสม 
๔.มีทศันคติเป็น
บวกต่อความ
ผดิพลาดของ
นกัเรียน  
๕. เปิดโอกาสให้
นกัเรียนเป็นผู ้
ปฏิบติั 
๖.ครูเป็นผูค้อย
ช้ีแนะ มิใช่ เป็นผู ้
บอกความรู้แก่เด็ก 

๕.๑ ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติ
ของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

ครูร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๒ ครูจดัท าแผนการจดัประสบ 
การณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการ 
ศึกษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบ 
การณ์เรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคลอ้ง
กบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๕.๒ ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและ
สามารถจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ครูร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๓ ครูบริหารจดัการท่ีสร้างวินยัเชิง
บวก 

๕.๓ ครูบริหารจดัการท่ีสร้างวินยัเชิงบวก ครูร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๔ ครูใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะ 
สมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 

๕.๔ ครูใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัพฒันาการของเด็ก 

ครูร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๕ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลพฒันาการของเด็กอยา่ง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลการ
พฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 

๕.๕ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผล
พฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลาย และสรุป
รายงานผลการพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 

ครูร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๖ ครูวจิยัและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลใน
การปรับการจดัประสบการณ์ 

๕.๖ ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตน
รับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการจดั
ประสบการณ์ 

ครูร้อยละ ๗๐ 
มีคุณภาพระดบัดี 

๕.๗ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการ
เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

๕.๗ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

ครูร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก  และ
ผูป้กครอง 
 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก  และผูป้กครอง ครูร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความ 
สามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั 
 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในดา้น
การศึกษาปฐมวยั 

ครูร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๕.๑๐ ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเด็ก 

๕.๑๐ ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรอง 
เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

ครูร้อยละ ๘๕ 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
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แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
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มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัปฐมวยั 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที ่๖ ผู้บริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล มคุีณภาพระดับดีมาก 

๖.๑ ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญา และ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๑.พฒันาเด็กให้
ครอบคลุม
พฒันาการทุกดา้น 
๒.น าระบบ

ประกนัคุณภาพ

ภายในมาใชใ้น

การบริหาร 

๓.เปล่ียนวิธีการ

จดัการเรียนการ

สอนเป็นแบบ

มอนเทสซอริ 

 

 
 

๖.๑ ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญา และหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๒ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า 
และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 

๖.๒ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๓ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มลูการประเมินผล
หรือการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการ
และการจดัการ 

๖.๓ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใชข้อ้มลูการประเมินผลหรือการวิจยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๔ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

๖.๔ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๕ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๖.๕ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๖ ผูบ้ริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพและเต็ม
เวลา 

๖.๖ ผูบ้ริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยั
เต็มศกัยภาพและเต็มเวลา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๖.๗ เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

๖.๗ เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

มาตรฐานที ่๗ แนวการจัดการศึกษา มคุีณภาพระดับดีมาก 

๗.๑ มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

-พฒันาหลกัสูตร
และเอกสาร
ประกอบ 
-จดัการเรียนการ
สอนเป็นแบบ
มอนเทสซอริ 
-นิเทศภายใน 

๗.๑ มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผูมี้ส่วนร่วม
ทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้
และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

  



ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  โรงเรียนผอ่งสุวรรณวทิยา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๕ 

แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัปฐมวยั 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้กตรอง ชุมชน  และ
ทอ้งถ่ิน 

-จดัแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและ
ภายนอก 
-มีส่ือการเรียนรู้
ครบถว้น 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้กตรอง ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๗.๕ จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือ
พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น 

๗.๕ จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเด็ก
อยา่งรอบดา้น 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

มาตรฐานที ่๘ สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง มคุีณภาพระดับดีมาก 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษา  

สอดคลอ้งกบั
ปรัชญา 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา  

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๘.๒ จดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จดัท าแผนพฒันา
ฯท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการ 
ศึกษาสถานศึกษา 

๘.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๘.๓ จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ 

มีระบบขอ้มลู
สารสนเทศ 

๘.๓ จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
ผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา 

มีคณะกรรมติด 
ตาม ตรวจสอบ
คุณภาพภายใน 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน 
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 ๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๘.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 ๘.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัปฐมวยั 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที ่๙ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มคุีณภาพระดับดีมาก 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

มีโครงการปรับ 
ปรุงและซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีโครงการจดัการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม 

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กบัครอบครัว ชุมชนและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัปฐมวยั 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสัิยทศัน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวยั 

มคุีณภาพระดับดีมาก 

๑๐.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพฒันา
เด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทศัน์ และจุดเนน้การจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

วิสัยทศัน์ “จดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานสู่สากล
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 
อตัลกัษณ์ “มารยาทงามยาม
นอ้มไหว ้สืบสานศาสนา 
รักษภ์าษา” 

๑๐.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพฒันาเด็ก
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทศัน์ และจุดเนน้การจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

มีโครงการท่ีส่งเสริมให้เด็ก
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ ครบ 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 
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 มาตรฐานการศึกษาด้านมาตรการส่งเสริม 

แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

ระดบัปฐมวยั 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที ่๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏรูิปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงขึน้ 

มคุีณภาพระดับดีมาก 

๑๑.๑ จดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตาม
นโยบายเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

-โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
“การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” 
- การเรียนการสอนแบบ           
มอนเทสซอริ เนน้พฒันาการ
ท่ีสมดุลทั้ง ๔ ดา้น 
-การใชภ้าษาองักฤษในการ
ส่ือสาร 
- สะเต็มศึกษา / การเรียนรู้
แบบโครงการ Project 
Approach 

๑๑.๑ จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

-มีโครงการท่ีส่ง 
เสริมให้บรรลุตามตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดบั
คุณภาพให้สูงข้ึน 
-ผลการพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 
-ผลการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 
-ผลการเรียนรู้แบบโครงการ 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

มีคุณภาพระดบัดีมาก 

 

  
 

 

 


