


 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ - ร้อยละ 60 สถานศึกษาบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ  
- ร้อยละ 60 สถานศึกษามี และใช้หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ 60 สถานศึกษามีการจัดข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
  สรุปตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภท
ตามหน่วยงานที่สังกัด 

- ร้อยละ 60 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
- ร้อยละ 6๐ ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 7๐ ครูมีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 
- ร้อยละ 4๐ มีการจัดอัตราส่วนของครูอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
  สรุปตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ 

๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ความปลอดภัย 

- ร้อยละ 55 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
- ร้อยละ 50 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
- ร้อยละ 50 สถานศึกษามีระบบจัดการพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารอย่างปลอดภัย 
- ร้อยละ 60 มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 
- ร้อยละ 60 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 
- ร้อยละ 70 มีระบบดูแลการเดินทางอย่างปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
- ร้อยละ 50 มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ 50 มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความ
เสี่ยงของพ้ืนที่ 
  สรุปตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๓ 
 

 
 
 
 
 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการ
เรียนรู้  
 

- ร้อยละ 75 มีการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
- ร้อยละ 75 มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจ
สุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
- ร้อยละ 55 มีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวัน            
ของเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละ 60 มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
- ร้อยละ 50 มีการจัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมที่แปรงฟัน/ล้างมือให้
เพียงพอ สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
- ร้อยละ 50 มีระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง
ประกอบอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 
- ร้อยละ 60 มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการ
ใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่าง
สม่ำเสมอ 
  สรุปตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๑ 

๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 

- ร้อยละ 70 มีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและ
การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ 70 มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 
- ร้อยละ 50 สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน
เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ 70 มีคณะกรรมการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือ  สถานพัฒนา
ปฐมวัย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ 59.๗๗   อยู่ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการ
เล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ดี 

๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน - ร้อยละ 60 ครูจัดทำแผนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและ
ประเมินผล 
- ร้อยละ 65 ครูจัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่
เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
 

 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน (ต่อ) 

- ร้อยละ 65 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
- ร้อยละ 60 ครูเลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่พอเพียง เหมาะสม ปลอดภัย 
- รอ้ยละ 65 ครูเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผล
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ 

๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
และดูแลสุขภาพ 

- ร้อยละ 75 มีการจัดให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วน
ในปริมาณท่ีเพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 
- ร้อยละ 65 มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
การดูแลสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  
- ร้อยละ 70 มีการตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของ
ร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
- ร้อยละ 70 มีการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
-ร้อยละ 70 มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม
กำหนด 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 

- ร้อยละ 70 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส  ลองทำ คิดตั้ง
คำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ
ความคิดและผลงานที่แตกต่าง 
- ร้อยละ 65 ครูจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก 
เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา
ตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 
- ร้อยละ 60 ครูจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการ
ดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น  
ตามลำดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่าน
ที่ถูกต้อง 
- ร้อยละ 65 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ 
สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
- ร้อยละ 60 ครูจัดประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ตามวัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ 
 

 
 
 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจสังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี 

- ร้อยละ 70 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
มั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 
- ร้อยละ 75 ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง 
ได้แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ 
- ร้อยละ 65 ครูจัดประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรม   ให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้
ปรับตัวเข้าสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

- ร้อยละ 60 ครูจัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็ก
ค่อยปรับตัว ในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
- ร้อยละ 60 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษา              
ในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา         
ปีที่ ๑ 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๐  อยู่ระดับ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๓.๑. เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุข
นิสัยที่เหมาะสม 
 

- ร้อยละ 60 เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน  
ซึ่งมีบันทึกเป็นราบบุคคล 
- ร้อยละ 60 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี  ในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
- ร้อยละ  40 เด็กมีสุขภาพ  ช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ 

๓.๒ เด็กมีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละ 70 เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๓.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว - ร้อยละ 70 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
- ร้อยละ 70 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ 
 

 
 
 
 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

๓.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 

- ร้อยละ 70 เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
- ร้อยละ  70 เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ อย่างสมวัย            
ซึ่งรวมการเล่นการทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
- ร้อยละ 40 เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ    
ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๓.๕ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

- ร้อยละ 60 เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 
- ร้อยละ 60 เด็กสามารถสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบจำนวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
- ร้อยละ 50 เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
- .ร้อยละ 65  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้
สมวัย 
- ร้อยละ 65 เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๓.๖ เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการ
สื่อสาร 

- ร้อยละ 40 เด็กฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
- ร้อยละ 60 เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จัก
ตัวอักษร การคิดเขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับ
พัฒนาการ 
- ร้อยละ 60 เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอน
พัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 
- ร้อยละ 60 เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย           
โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคย  กับภาษาอ่ืนด้วย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ 

๓.๗ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มี
วินัย และความเป็นพลเมืองดี 

- ร้อยละ 60 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- ร้อยละ 55 เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- ร้อยละ 55 เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้ง
ผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง   อย่างสร้างสรรค์ 
- ร้อยละ 60 เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๐  อยู่ระดับ ดี 



 

 

 
                     เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

                         80 – 100     = (ดีมาก) 
60 – 79.99  = (ดี) 
40 – 59.99  = (ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น) 
0 – 39         = (ต้องปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


