
 
ประกาศโรงเรียนวัดนาค 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  11  ตุลาคม  2559  
โรงเรียนวัดนาค  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 3/2561  
เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2561   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดนาคมีคุณภาพ
และมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  28  สิงงหาคม  พ.ศ.2561 
 
 
 
         สามารถ  กองโชค 
                                                                                  (นายสามารถ  กองโชค) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.3  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
2.6  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
1.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดี 

2.2  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดี 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ 
 ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 


