
 
 

 
ประกาศโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง             
   จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย  ปี
การศึกษา  2564   
ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่   1  คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่   3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ค่าเป้าหมาย  
  ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับยอด
เยี่ยม 

1.1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
    1) เด็กร้อยละ 95 ของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง 

สาธารณสุข 

   2) เด็กร้อยละ 95 ของเด็กเคลือ่นไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ของ  กล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสมัพันธ์ระหว่างมือกับตา 

ได้ตามวัย และปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสยั 

    3)  เด็กร้อยละ 95 ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน ไดแ้ก่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลัง
เข้าห้องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเอง และรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนไ์ด้เหมาะสมตามวัย และปฏิบัติจนเป็นนิสยั  

   4)  เด็กร้อยละ 95 ของเด็กปฏบิัติตนตามข้อตกลงเกีย่วกับความปลอดภัย บอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอม
เมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา และหลีกเลีย่งต่อสภาวะที่เสีย่งต่อโรค อุบัตเิหตุ ภยั และสิ่งเสพติดได้ด้วย
ตนเอง และปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

  5) พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน/ร้อยละ 90 ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิพัฒนาการของเด็ก 

1.2 . มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้                         

1) เด็กร้อยละ 97 ของเด็กมีพฤติกรรม ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทางอารมณไ์ดเ้หมาะสม 
2) เด็กร้อยละ 97 ของเด็กยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ควบคุมอารมณไ์ดเ้หมาะสมตามวยัในทุก

สถานการณ์และเป็นแบบอย่างแกผู่้อื่น 
3) เด็กร้อยละ 97 ของเด็กแสดงออกถึงการยอมรับ และชื่นชมความสามารถและพอใจในผลงานของ

ตนเองและผู้อื่น 
4) เด็กร้อยละ 97 ของเด็กกมีจติส านึกและค่านิยมที่ด ี
5) เด็กร้อยละ 97 ของเด็กมีความมัน่ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว 
6) เด็กร้อยละ 97 ของเด็กช่วยเหลือ แบ่งปันเคารพสิทธิ รู้หน้าทีร่ับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม                                                           

   1) เด็กร้อยละ 96 ของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน 

    2) เด็กร้อยละ 96 ของเด็กมีวนิัยในตนเอง ประหยดัและพอเพียง 

   3) เด็กร้อยละ 96 ของเด็กมสีว่นร่วมดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

   4) เด็กร้อยละ 96 ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และมสีมัมาคารวะกับผู้ใหญ่ 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ค่าเป้าหมาย  
  ความส าเร็จ 

   5) เด็กร้อยละ 96 ของเด็กยอมรับความคดิเห็น พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา หรอืเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคลล 

   6) เด็กร้อยละ 96 ของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขขอ้ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด ้

   1) เด็กร้อยละ 95 ของเด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

   2) เด็กร้อยละ 95 ของเด็กตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสยัและพยายามค้นหาค าตอบ 

   3) เด็กร้อยละ 95 ของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

   4) เด็กร้อยละ 95 ของเด็กมีความคิดรวบยอด การคดิเชิงเหตผุลทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได ้

   5) เด็กร้อยละ 95 ของเด็กสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิดและจินตนาการงานศลิปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระ การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้และแสวงหาความรูไ้ด้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอด
เยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1) มีการวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

   2)  หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน ยดืหยุ่น สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมนิก่อน-ระหว่าง และหลังการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 
ระดับดีเยี่ยม 

  3)  สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเตรยีมความพร้อมด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การสอนแบบโครงการ สะเตม็ศึกษา การพัฒนากระบวนการคดิ การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

  4)  สถานศึกษาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่ไมเ่ร่งรดัวิชาการ  เนน้การเรยีนรู้ผา่นการเล่น และการลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ เดก็กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   

2.2 จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน  

  1) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน หรอืจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรอืผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ัน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

   1) พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสตูรสถานศึกษา 

   2) มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเดก็ ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมให้เหมาะสม 

    3) มีการสังเกตและประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบคุคล  



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ค่าเป้าหมาย  
  ความส าเร็จ 

   4) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

   1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนทีค่ านึงถึงความปลอดภยั 

   2) ส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรู้เปน็รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

   3) มีมุมประสบการณ์หลากหลาย  

   4) มีสื่อการเรียนรู้ ของเล่น หนงัสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อ
เพื่อการสืบเสาะหาควารู ้

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ วสัดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาคร ู

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  

   1) สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

   2) สถานศึกษาก าหนดจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด
และด าเนินการตามแผน 

   3) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

3.1 จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

   1) ครูร้อยละ 97 ของครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและน าผลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบ
การจัดประสบการณ ์

  2) ครูร้อยละ 97 ของครูน าผลการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศกึษามา
ก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมกจิกรรมหลักท้ัง 6 กิจกรรม  

    3) ครูร้อยละ 97 ของครูจดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาเต็มศักยภาพไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งโดยความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.2 ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข 

   1) ครูร้อยละ 97 ของครูจัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกับประสบการณ์การเดมิ ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรยีนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

  2) ครูร้อยละ 97 ของครูจัดประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เด็กไดเ้ล่น ได้เรียน ลงมือท า และ
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเองอย่างมีความสุข 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ค่าเป้าหมาย  
  ความส าเร็จ 

3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

   1) ครูร้อยละ 97 ของครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กไดร้่วมจัดท าป้าย
นิเทศ บอร์ดแสดงผลงานของตนเอง 

   2) ครูร้อยละ 97 ของครูใช้สื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวัย ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็กท่ี
กระตุ้นให้คดิและหาค าตอบ 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

   1) ครูร้อยละ 97 ของครูประเมินการพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวันด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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