ค่ าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนผ่องสุวรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙
*****************
แนวทางในการกาหนดค่าเป้ าหมายของตัวบ่ งชี้
โรงเรี ยนพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี การศึกษา
(ปี การศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพเด็ก
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
บริ บทและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้ านร่ างกาย
๑.๑ มีน้ าหนักส่ วนสูงเป็ นไปตาม
-ออกกาลังกายตอน
เกณฑ์มาตรฐาน
เช้าทุกวันด้วยโยคะ
๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
-กิจวัตรประจาวัน
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของ เช่น การจัด-เก็บ
โต๊ะอาหาร
ตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
โรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อ - การจัดการเรี ยน
ตนเอง
การสอนแบบมอน
๒.๒ มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก เทสซอริ
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

มาตรฐานการศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
ระดับปฐมวัย
๑.๑ มีน้ าหนักส่ วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค
อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
๒.๑ ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ
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ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
เด็กร้ อยละ ๙๐
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
เด็กร้ อยละ ๙๐
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๑

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้ านสังคม
๓.๑ มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่ง
- กฎของห้องเรี ยน
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
มอนเทสซอริ
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือ - วันพระประจา
โรงเรี ยน
แบ่งปั น
๓.๓ เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ - การมีจิตอาสา
เช่น ไปเอานมให้
๓.๔ ประพฤติตนตามตามวัฒนธรรม เพื่อน
- อัตลักษณ์
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
“มารยาทงามยาม
น้อมไหว้ สื บสาน
ศาสนา รักษ์
ภาษาไทย”
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้ านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรี ยนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม - จัดการเรี ยนการ
อย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู้
สอนแบบมอนเทส
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ ง ซอริ
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์เรี ยนรู้ - กิจกรรมส่ งเสริ ม
๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ การออกเสี ยงถูก
อักขรวิธี
วัย
๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

มาตรฐานการศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
ระดับปฐมวัย

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙

เด็กร้ อยละ ๘๕
๓.๑ มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของ
เด็กร้อยละ ๘๕
พ่อแม่ ครู อาจารย์
มีคุณภาพระดับดีมาก
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริ ตช่วยเหลือแบ่งปัน
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
๓.๓ เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
๓.๔ ประพฤติตนตามตามวัฒนธรรมไทยและ เด็กร้อยละ ๘๕
ศาสนาที่ตนนับถือ
มีคุณภาพระดับดีมาก
๓.๕ ไหว้แบบผ่องสุ วรรณ **
เด็กร้อยละ ๘๐
มีคุณภาพระดับดี
๓.๖ ปฏิบตั ิตนตามวิถีพุทธ **
เด็กร้อยละ ๘๐
มีคุณภาพระดับดี
เด็กร้ อยละ ๘๐
๔.๑ สนใจเรี ยนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ เด็กร้อยละ ๙๐
และรักการเรี ยนรู้
มีคุณภาพระดับดีมาก
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิด เด็กร้อยละ ๙๐
จากประสบการณ์เรี ยนรู้
มีคุณภาพระดับดีมาก
๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
เด็กร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ เด็กร้อยละ ๘๕
คณิตศาสตร์
มีคุณภาพระดับดีมาก
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เด็กร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
๔.๖ พูดภาษาไทยถูกอักขรวิธี **
เด็กร้อยละ ๔๐
(ประเมินเฉพาะอนุ บาล ๓)
มีคุณภาพระดับดีมาก
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หน้า ๒

มาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์
ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครู จดั ทาแผนการจัดประสบ
การณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบ
การณ์เรี ยนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครู บริ หารจัดการที่สร้างวินยั เชิง
บวก
๕.๔ ครู ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุ ปรายงานผลการ
พัฒนาการของเด็กแก่ผปู้ กครอง
๕.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการ
เรี ยนรู้ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และ
ผูป้ กครอง

คุณลักษณะของครู
มอนเทสซอริ
๑.ความสม่าเสมอ
ในการใช้สื่อมอน
เทสซอริ สอน
๒.ความสามารถใน
การถ่ายทอด
กิจกรรมให้กบั
นักเรี ยน
๓.ความสามารถ
จัดทาสื่ อได้ถูกต้อง
และเหมาะสม
๔.มีทศั นคติเป็ น
บวกต่อความ
ผิดพลาดของ
นักเรี ยน
๕. เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนเป็ นผู้
ปฏิบตั ิ
๖.ครู เป็ นผูค้ อย
ชี้แนะ มิใช่ เป็ นผู้
บอกความรู้แก่เด็ก

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ครูร้อยละ ๘๕

๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ ครู ร้อยละ ๘๕
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามา มีคุณภาพระดับดีมาก
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

ครู ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

๕.๓ ครู บริ หารจัดการที่สร้างวินยั เชิงบวก

ครู ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
๕.๔ ครู ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง ครู ร้อยละ ๘๕
กับพัฒนาการของเด็ก
มีคุณภาพระดับดีมาก
๕.๕ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินผล
ครู ร้อยละ ๘๕
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ป มีคุณภาพระดับดีมาก
รายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผปู้ กครอง
๕.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู้ได้
ตลอดเวลา
๕.๘ ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง

ครู ร้อยละ ๗๐
มีคุณภาพระดับดี

๕.๙ ครู มีวุฒิและความรู้ความ
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

๕.๙ ครู มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย

ครู ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก

๕.๑๐ ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามา
ไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก

๕.๑๐ ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

ครู ร้อยละ ๘๕
มีคุณภาพระดับดีมาก
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ครู ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก
ครู ร้อยละ ๙๐
มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๓

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
ระดับปฐมวัย

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มีคุณภาพระดับดีมาก

๖.๑ ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญา และ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า
และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผล
หรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
๖.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา
ปฐมวัย

๖.๑ ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มีคุณภาพระดับดีมาก

๖.๓ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อการวิจยั
เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

มีคุณภาพระดับดีมาก

๖.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
๖.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มีคุณภาพระดับดีมาก

๑.พัฒนาเด็กให้
ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน
๒.นาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในมาใช้ใน
การบริ หาร
๓.เปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นแบบ
มอนเทสซอริ

มีคุณภาพระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ มีคุณภาพระดับดีมาก
บริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบตั ิได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผมู้ ีส่วนร่ วม
ทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก
-พัฒนาหลักสูตร
และเอกสาร
ประกอบ
-จัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นแบบ
มอนเทสซอริ
-นิเทศภายใน

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผมู้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

มีคุณภาพระดับดีมาก

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

มีคุณภาพระดับดีมาก

ค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๔

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหา -จัดแหล่งเรี ยนรู้
ความร่ วมมือกับผูป้ กตรอง ชุมชน และ ทั้งภายในและ
ท้องถิ่น
ภายนอก
-มีสื่อการเรี ยนรู้
๗.๕ จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อ
ครบถ้วน
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

มาตรฐานการศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
ระดับปฐมวัย

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความ
ร่ วมมือกับผูป้ กตรอง ชุมชน และท้องถิ่น

มีคุณภาพระดับดีมาก

๗.๕ จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน

มีคุณภาพระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มีคุณภาพระดับดีมาก

๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับ
ของสถานศึกษา
ปรัชญา
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตาม
จัดทาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ฯที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษาสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
สารสนเทศ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
มีคณะกรรมติด
ผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
ตาม ตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถาน
คุณภาพภายใน
ศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา

มีคุณภาพระดับดีมาก

๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ มีคุณภาพระดับดีมาก
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการ
มีคุณภาพระดับดีมาก
ประเมินคุณภาพภายใน

ค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

หน้า ๕

มาตรฐานการศึกษาด้านสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้
๙.๑ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มีโครงการปรับ
ปรุ งและซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และแหล่งเรี ยนรู้
มีโครงการจัดการศึกษาแบบมี
ส่ วนร่ วม

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
มีคุณภาพระดับดีมาก

๙.๑ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการ
มีคุณภาพระดับดีมาก
เรี ยนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
มีคุณภาพระดับดีมาก
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษา
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
ระดับปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้ นของการศึกษา
ปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนา วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาที่มี
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก
เด็กให้บรรลุตามเป้ าหมาย ปรัชญา คุณภาพและมาตรฐานสู่สากล ให้บรรลุตามเป้ าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
บนพื้นฐานความเป็ นไทย”
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา อัตลักษณ์ “มารยาทงามยาม ปฐมวัยของสถานศึกษา
น้อมไหว้ สื บสานศาสนา
รักษ์ภาษา”
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม มีโครงการที่ส่งเสริ มให้เด็ก ๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้ าหมาย
บรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย
ปรัชญา และจุดเน้น ครบ

ค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

ค่าเป้ าหมาย

มีคุณภาพระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๖

มาตรฐานการศึกษาด้ านมาตรการส่ งเสริม
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษา
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา
มาตรฐานการศึกษาของ
บริ บทและจุดเน้นของ
ระดับปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สู งขึน้
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรม -โครงการตามนโยบายรัฐบาล ๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ ม
ส่ งเสริ มสนับสนุนตาม
“การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐาน”
- การเรี ยนการสอนแบบ
มอนเทสซอริ เน้นพัฒนาการ
ที่สมดุลทั้ง ๔ ด้าน
-การใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่ อสาร
- สะเต็มศึกษา / การเรี ยนรู้
แบบโครงการ Project
Approach
๑๑.๒ ผลการดาเนินงาน
-มีโครงการที่ส่ง
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
บรรลุตามเป้ าหมาย
เสริ มให้บรรลุตามตาม
เป้ าหมาย
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
-ผลการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
-ผลการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสาร
-ผลการเรี ยนรู้แบบโครงการ

ค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

ค่าเป้ าหมาย
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
มีคุณภาพระดับดีมาก
มีคุณภาพระดับดีมาก

มีคุณภาพระดับดีมาก

หน้า ๗

