
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ประกาศ 

โรงเรียนอนุบาลพบูิลเวศม์ 

เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพบูิลเวศม์   
และ 

เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา 
ปีการศึกษา  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม ์
เรื่อง การก ำหนดค่ำเป้ำหมำยการพัฒนาตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   
 
                  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.  2553  ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สองที่ก าหนดเป้าหมาย  และ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์  และจุดเน้น
ของสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  เพื่อน า ไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายใน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
                  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน   โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
                                               ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
                                                           ( นายเพชรรัตน์  หิรญัชาติ )       
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม ์   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศโรงเรยีนอนุบำลพิบลูเวศม์ 

เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ   ปีกำรศึกษำ 2558 
 

มำตรฐำน  /  ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน / ตวับ่งชี ้

ด้ำนคณุภำพผูเ้รียน 
มำตรฐำนที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ ระดับดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ   ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
1.2 มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภยั  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 99 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 99 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติผู้อื่น ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  /  นาฏศิลป์ /  
กีฬา  /  นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 96 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
มำตรฐำนที่ 2   ผู้เรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์ ระดับดีเยี่ยม 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 96 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

2.2 เอือ้อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ 96 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 96 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ 
                  และพัฒนำตนเองอยำ่งต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด   แหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว   

ร้อยละ 90 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

3.2 มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ด ู พูด  เขียน  และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

ร้อยละ 93 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึน้ไป 

 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเปน็ระบบ  คิดสร้ำงสรรค ์
                  ตัดสินใจแก้ปัญหำได ้

ระดับดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง   

ร้อยละ 94 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 90 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 90 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

4.4 มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 92 ไดร้ะดบัดีขึ้นไป 

 
มำตรฐำนที่ 5  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเปน็ตำมหลักสูตร ระดับดีเยี่ยม 
5.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   ร้อยละ 88 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญตามหลักหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ 88 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ 93 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 63 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
มำตรฐำนที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำน 
                  ร่วมกับผู้อืน่ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

ระดับดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   ร้อยละ 92 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

6.4 มีความรู้สึกที่ดตี่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกีย่วกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 99 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ 7  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมปีระสิทธิภำพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พงึประสงค์   

 
ร้อยละ 92 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 91 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 92 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของ ผู้เรยีนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป 



7.6 ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7 ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 91 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มวามสามารถ 

ร้อยละ 100  ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
มำตรฐำนที่ 8  ผู้บริหำรปฏบิัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
                     เกิดประสทิธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดเียี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน  
หรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดเียี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดเียี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดับดีเยี่ยม 

8.4 นักเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริการจัดการศึกษา ระดับดเียี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรกึษาทางวิชาการ  และเอาใจใส่การจัด
การศกึษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดเียี่ยม 

 
มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงำน 
                   ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสทิธิภำพและเกิดประสิทธผิล 

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ระดับดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

   

มำตรฐำนที่ 10  สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร  กระบวนกำรเรียนรู้  และ 
                     กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอยำ่งรอบด้ำน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด   
ความสามารถ  และความสนใจ                                                                                                                       

ระดับดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ   
ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

ระดับดีเยีย่ม 



10.4 สนับสนุนใหค้รจูัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดเียี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีม่ีประสิทธิภาพ  และครอบคลุมถงึผู้เรียนทุกคน ระดับดเียี่ยม 

 
มำตรฐำนที่ 11  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริม 
                     ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

ระดับดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อม
ร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ระดับดเียี่ยม 

11.2 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน                                                                                                                       

ระดับดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดเียี่ยม 

 
มำตรฐำนที่ 12  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำตำมที ่
                     ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                                                                                       

ระดับดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถำนศึกษำเปน็ 
                   สังคมแห่งกำรเรยีนรู ้

ระดับดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษา
กับครอบครัว   ชุมชน  และองคก์ร ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                      

ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 



มำตรฐำนดำ้นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทศัน์  
                    ปรัชญำ  และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับดีเยี่ยม 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม 

 
มำตรฐำนดำ้นมำตรกำรส่งเสริม 
 มำตรฐำนที่ 15  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูป 
                      กำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับ 
                      คุณภำพสูงขึ้น. 

ระดับดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ  กิจกรรมการน าหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ระดับดีเยี่ยม 

15.2 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 
15.3 จัดโครงการ  กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

และค่ำนิยมหลักคนไทย  12  ประกำร 
15.4 ผลการด าเนินงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและคุณภาพชีวิตบรรลุตามเป้าหมาย 
ระดับดเียี่ยม 
 
 15.5 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุตามเป้าหมาย 

15.6 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์  และค่ำนยิม
หลักคนไทย  12  ประกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


