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ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.  2553  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนนารีวุฒิ  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ปฐมวัย  และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวุฒิมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 

 

 

(นางสาวศิริรัตน์  อนุวุฒน์ประกิจ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวุฒิ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและต ัวชีว้ัด 
 
 

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรยีนนารีวุฒิได้นำเอาปรชัญา  วิส ัยทัศน ์  พันธกจิ  และเป้าหมายทีก่ำหนดในแผนพัฒนา
โรงเรยีน ปี 2555  -2559  มาพ ิจารณาและกำหนดคา่เกณฑเ์ป้าหมายความส าเร็จ  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล  ตามท่ี
ก าหนดไว้  โดยใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยจ านวน  11 มาตรฐาน  51 ตัวบ่งชี้  ตามท่ีกระทรวงศึกษาก าหนดเป็นแนวทาง
ด าเนินการ  ดังนี้ 

 
 

ตารางแสดงมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด ระด ับการศ ึกษาปฐมวยั 
 
 

ลาด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี้ ค่าเป้าหมายความสำเร  จของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรยีน 
มาตรฐานที่ 1 เด กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 93 ของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ 96 ของเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ 95 ของเด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัย และความ

ปลอดภัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด 

ร้อยละ 96 สามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องได้ 

มาตรฐานที่ 2 เด กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ 96 ของเด็ก ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ 96 ของเด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 96 ของเด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับ

วัย 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ 

ร้อยละ 97 ของเด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาติ 

มาตรฐานที่ 3 เด กมีพัฒนาการด้านสังคม 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครูอาจารย์ 

ร้อยละ 95 ของเด็ก มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 95 ของเด็ก มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 95 ของเด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ 

ร้อยละ 96 ของเด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
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ลาด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี้ ค่าเป้าหมายความสำเร  จของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 
มาตรฐานที่ 4 เด กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ 

ร้อยละ 96 ของเด็ก สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 97 ของเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 94 ของเด็ก มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 95 ของเด็ก มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 93 ของเด็ก มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ขอการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ครูร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ 
จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรปฐมวัย 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ครูร้อยละ 96 จัดท าแผนจัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลักสูตรได้หลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก 

ครูร้อยละ 92 สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

5.4 ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

ครูร้อยละ 95 ใช้สื่อและเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรม
การจัดประสบการณ์ที่พัฒนาเด็กท้ัง 4 ด้าน 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

- ครูร้อยละ 95 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
- ครูรายงานผลการพัฒนาของเด็กต่อผู้ปกครองอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

ครูร้อยละ 97 มีการบันทึกหลังสอน และน าผลประเมินมา
ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 
เรื่อง 
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ลาด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี้ ค่าเป้าหมายความสำเร  จของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 
 5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา 
ครูร้อยละ 97 จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก  โดยจัดบรรยากาศที่สร้างความ
อบอุ่นและมุมส่งเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ครูร้อยละ 97 มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครองอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

ครูร้อยละ 100  มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ผ่านการอบรมทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านจิตวิญญาณ
ครูไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง/ปี 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

ครูร้อยละ 100 มีการจัดท าข้อมูลการพัฒนาและการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่ม 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

- ร้อยละ 96 ของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ 
- ร้อยละ 96 ของจ านวนโครงการที่มีการน าข้อมูลจากการ
ประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 97 ของจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการทีส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้วยวิธีที่หลากหลาย 
- โรงเรียนมีการกระจายงานให้บุคลากรรับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัด หรือสนใจอย่างเท่าเทียมกัน 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ร้อยละ 96 ของผู้บริหารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและมีการ
ก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 89 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ลาด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี้ ค่าเป้าหมายความสำเร  จของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 

- โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรและสรุปผลทุกปีเพื่อ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 96 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนมีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 98 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิด
ความตระหนักรู้และเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยคิด
เป็นร้อยละ 93 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อย
ละ 97 

จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน 

สิ่งอ านวยความสะดวกมีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนเอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน คิด
เป็นร้อยละ 97 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่วิเคราะห์และ
สังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
ค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียน บริบทชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97 

 8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 97 
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ลาด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี้ ค่าเป้าหมายความสำเร  จของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 
 8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ

ในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดปีละ 
1 ครั้ง 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

- โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาระงานทุกด้าน
และน าข้อมูลสารสนเทศ 5 ปี ย้อนหลังมาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 98 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนดเวลาและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน คิดเป็นร้อยละ 97 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในและจัด
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามวัยร้อย
ละ 100 
- เด็กร้อยละ 93 เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกเพ่ือเผยแพร่ความรู้และน าความรู้มาใช้ประโยชน์ 
- ผลการด าเนินงานร้อยละ 98 บุคลากรมีการเรียนรู้และ
แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน  
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ลาด ับที่ มาตรฐาน/ต ัวบ ่งชี้ ค่าเป้าหมายความสำเร  จของมาตรฐาน/ต ัวชีวั้ด 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

- ร้อยละ 96 ของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย - เด็กร้อยละ 84 บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาปฐมวัย 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย - การด าเนินการของกิจกรรม บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 
- บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 97 
                                                          


