ประกาศโรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนชุมชนให
เหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานหนองมดแดง(ราษฎร
ประสิทธิ์วิทยาคม) มีคุณภาพและมาตรฐานจึงกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื่อ
( นายวิสิต สุธรรม )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมดแดง
(ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)

เอกสารแนบทายประกาศประกาศโรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………………………………………………………………………………………………………………….
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

การกําหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
2. การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลอง
กับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
รอยละ 90-100
ระดับ ดีเลิศ
รอยละ 80-89
ระดับ ดี
รอยละ 70-79
ระดับ ปานกลาง
รอยละ 60-69
ระดับ กําลังพัฒนา
รอยละ 50-59
3. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปน ระดับคุณภาพ หรือ เปนรอยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
การกําหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
2. การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลอง
กับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
รอยละ 90-100
ระดับ ดีเลิศ
รอยละ 80-89
ระดับ ดี
รอยละ 70-79
ระดับ ปานกลาง
รอยละ 60-69
ระดับ กําลังพัฒนา
รอยละ 50-59
3. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปน ระดับคุณภาพ หรือ เปนรอยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน

คาเปาหมาย
ระดับคุณภาพของ
มาตรฐาน

ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง
ระดับ กําลังพัฒนา

ระดับ ยอดเยี่ยม

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน

คาเปาหมาย
ระดับคุณภาพของ
มาตรฐาน

ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง
ระดับ กําลังพัฒนา

............................................................................................................................................

ระดับ ยอดเยี่ยม

แนบทายประกาศ
เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
*********************
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพ ดีเลิศ(4)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ
1.1 มีพัฒนาการดาน
1) เด็กรอยละ 90 มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย
รางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย 2) เด็กรอยละ 90 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี
ที่ดี และดูแลความปลอดภัย 3) เด็กรอยละ 95 ปฏิบัติตนตามขอตกลงของหองเรียน รวมทั้ง เลนและปฏิบัติกิจกรรมไดอยางปลอดภัยตอตนเอง และตอผูอื่น
ของตนได
4) เด็กรอยละ 100 รูและปฏิบัติตนที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย
5) เด็กรอยละ 95 สามารถเคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว
1.2 มีพัฒนาการดาน
1) เด็กรอยละ 85 ราเริง แจมใส สามารถแสดงอารมณ ความรูสึก ไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสมตามวัย
อารมณ จิตใจ ควบคุมและ 2) เด็กรอยละ 85 กลาพูด กลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ
แสดงออกทางอารมณได
3) เด็กรอยละ 85 สนใจศิลปะ-ดนตรี มีความสุขและแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได และสรางผลงานศิลปะ
ไดเหมาะสมตามวัย
4) เด็กรอยละ 85 มีความเมตตา กรุณา มีน้ําใจ ชวยเหลือและแบงปน
5) เด็กรอยละ 85 สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จไดดวยตนเอง
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6) เด็กรอยละ 85 รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย และรูจักอดกลั้นตอสิ่งเราใจที่มากระทบหรือพบเห็น
7) เด็กรอยละ 85 มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
8) เด็กรอยละ 85 ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม 1) เด็กรอยละ90 สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเหมาะสม
ชวยเหลือตนเอง และเปน 2) เด็กรอยละ85 มีวินัยในตนเอง เก็บของเลน ของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง
สมาชิกที่ดีของสังคม
3) เด็กรอยละ 85 ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียง
4) เด็กรอยละ 85 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน รวมทั้งทิ้งขยะไดถูกที่ดวยตนเอง
5) เด็กรอยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดเหมาะสมกับกาลเทศะ เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ
6) เด็กรอยละ 85 สามารถเลนหรือทํางานรวมกับผูอื่น และยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคลได
7) เด็กรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ
1.4 มีพัฒนาการดาน
1) เด็กรอยละ 80 สามารถสนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจได
สติปญญา สื่อสารได
2) เด็กรอยละ 85 สามารถ จับคู เปรียบเทียบ จําแนก จัดกลุม และเรียงลําดับเหตุการณได
มีทักษะการคิดพื้นฐาน
3) เด็กรอยละ 85 สามารถตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และคนหาคําตอบโดยใชวิธีการที่หลากหลายดวยตนเองได
และแสวงหาความรูได
4) เด็กรอยละ 85 สามารถระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือกวิธีแกปญหาได
5) เด็กรอยละ 80 สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในสถานการณหรือการกระทําได
6) เด็กรอยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
7) เด็กรอยละ 90 สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหว และทาทางการเลนอิสระ
8) เด็กรอยละ 80 สามารถใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนเครื่องมือในการเรียนรู และแสวงหาความรูได
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ(4)
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน
สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของทองถิ่น อีกทั้งมีการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รอยละ 85
2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูและลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความ
ตองการและความแตกตางของเด็กปกติ และกลุมเปาหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น รอยละ 85
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2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้น
เรียน
2.3 สงเสริมใหครูมีความ
เชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ

1) สถานศึกษามีการจัดครูใหเหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย
อยางเพียงพอกับชั้นเรียน รอยละ 85
1) สถานศึกษาสงเสริมใหครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก อีกทั้งใชประสบการณสําคัญ ใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 85
2) สถานศึกษาสงเสริมใหครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเปนรายบุคคล รอยละ 85
3) สถานศึกษาสงเสริมใหครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว รอยละ 85
4) สถานศึกษาสงเสริมใหครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณเด็กดวยการใชชุมชนแหงการเรียนรู(Professional Learning
Community : PLC) เปนวิธีการในการพัฒนา รอยละ 85
1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก รอยละ 80
2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและเปนกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ รอยละ 80
3) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปน
ปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู รอยละ 80
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2.4 จัดสภาพแวดลอมและ
สื่อเพื่อการเรียนรู อยาง
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ระดับคุณภาพ

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยี
และสื่อการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณสําหรับครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพ
ที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
ทุกฝายมีสวนรวม

1) สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครูอยาง
เพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รอยละ 85

ดี

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและตอเนื่อง มีการชี้แนะระหวางการปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมจนเปนแบบอยางที่ดี และไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รอยละ 85
2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 85

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ(4)
ประเด็นพิจารณา
3.1จัดประสบการณที่
สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เลน และ
ปฏิบัติอยางมีความสุข

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ
1) ครู(ปฐมวัย)รอยละ85 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลในการจัดประสบการณ/กิจกรรม และชวยเหลืออยาง
เหมาะสมกับเด็ก
2) ครู(ปฐมวัย)รอยละ85 มีแผนและใชแผนการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดานทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพโดยความรวมมือของพอแม ครอบครัว ชุมชนและผูเกี่ยวของ และเปนแบบอยางที่ดี
1) ครู(ปฐมวัย)รอยละ85 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู ลงมือทํา และสรางองคความรูดวย
ตนเองอยางมีความสุข
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3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอ 1) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย อากาศถายเทสะดวก เด็กมีสวนรวมในการจัด
การเรียนรู ใชสื่อ และ
หองเรียน เชน ปายนิเทศ การจัดมุมตาง ๆ การเก็บดูแลรักษาของเลน สิ่งของเครื่องใช ใหเปนระเบียบสวยงาม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 2) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 ใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลอง
ดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อ ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก 1) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง และนําผล 2) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 มีการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม
การประเมินพัฒนาการเด็ก 3) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 มีการนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนา
เด็ก
การกําหนดคาเปาหมาย
1.ศึกษา วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศปที่ผานมา เปนฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
2.การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานกําหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
รอยละ 90-100
ระดับ ดีเลิศ
รอยละ 80-89
ระดับ ดี
รอยละ 70-79
ระดับ ปานกลาง
รอยละ 60-69
ระดับ กําลังพัฒนา
รอยละ 50-59
3. การกําหนดคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณาจะกําหนดเปนระดับคุณภาพหรือเปนรอยละตามความเหมาะสม
......................................................................................................................
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดี(3)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ
ระดับคุณภาพ
1.1 มีความสามารถในการ 1) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการอาน เขียนภาษาไทยอยูในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ดี
อาน การเขียน การสื่อสาร 2) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร นําเสนองาน ผลงาน ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ดี
และการคิดคํานวณ
3) นักเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการอานเขียน คํา และประโยคภาษาอังกฤษ ไดตามระดับชั้นตรงตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด
ปานกลาง
4) นักเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอยางงายไดตามระดับชั้นและตรงตาม
ปานกลาง
หลักสูตรสถานศึกษา
5) นักเรียนรอยละ 60 ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ3 ขึ้นไป ตามเกณฑการวัดและประเมินผลของ
ปานกลาง
สถานศึกษา
1.2 มีความสามารถในการ 1) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได
ดี
คิดวิเคราะห คิดอยางมี
2) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได
ดี
วิจารณญาณ อภิปราย
3) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหา
ดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา
1.3 มีความสามารถในการ 1) นักเรียนรอยละ 70 มีผลงานจากการทําโครงการ/โครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทํางาน
ดี
สรางนวัตกรรม
และปญหาอุปสรรคของการทํางานได อยางนอยภาคเรียนละ 1 ชิ้น
1.4 ความสามารถในการใช 1) นักเรียนรอยละ 80 สามารถสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และสรุปองคความรูดวยตนเองได
ดี
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 2) นักเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ดี
การสื่อสาร
3) นักเรียนรอยละ 80 มีความสามารถดานการสื่อสารผานเครือขายสังคม (Social Network) เพื่อพัฒนาตนเองในดานการเรียนรู การ
ดี

ประเด็นพิจารณา

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ

ทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
1) นักเรียนรอยละ 60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป ตามเกณฑการวัดและประเมินผลของ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
สถานศึกษา
2) ผลการทดสอบระดับชาติ RT มีพัฒนาการสูงขึ้นรอยละ 3 จากปการศึกษาที่ผานมา (รอยละ 65)
3) ผลการทดสอบระดับชาติ NT มีพัฒนาการสูงขึ้นรอยละ 3 จากปการศึกษาที่ผานมา (รอยละ 65)
4) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้นรอยละ 3 จากปการศึกษาที่ผานมา (รอยละ 38)
1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน 1) นักเรียนรอยละ 70 มีความรู เจตคติที่ดี และทักษะพื้นฐานตองานอาชีพไดตามระดับชั้น
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 70 มีความรู เจตคติที่ดี และทักษะในการประกอบอาชีพไดอยางนอย 1 อาชีพ
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80 มีความพรอมในการศึกษาในระดับสูงขึ้น
2.คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด
2.2 มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

2.3 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย
2.4 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ
1) นักเรียนรอยละ 70 ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป
1) นักเรียนรอยละ 80 มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
2) นักเรียนรอยละ 80 รวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง
3) นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถิ่น
1) นักเรียนรอยละ 75 มีความรับผิดชอบมีวินัยมีภาวะผูนาํ มีจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็นและอยูรวมกับคนอื่น
อยางมีความสุข เขาใจผูอื่นไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
1) นักเรียนรอยละ 80 มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดีเลศ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีเลศ
ดีเลศ
ดีเลศ
ดี
ดีเลศ

ประเด็นพิจารณา

รายการตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จ
2) นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะชีวิต โดยรูและเขาใจ สามารถปองกันตนเองจากสภาวะหรือสถานการณที่มีความ
เสี่ยง
3) นักเรียนรอยละ 100 เขาใจและยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข

ระดับคุณภาพ
ดีเลศ
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดี(3)
ประเด็นพิจารณา
รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ
ระดับคุณภาพ
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา 1) สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน
ดี
กําหนดชัดเจน
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง รอยละ 85

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย

2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางเปนระบบมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตรชาติ/นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยความรวมมือของทุกฝาย / มีการนํา
แผนไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง และนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาและเปนแบบอยางได รอยละ 85
1) สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง 4 งานหลักของสถานศึกษา และมีการกําหนด
บทบาทหนาที่ชัดเจน รอยละ 85
2) สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ รอยละ 85
3) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ รอยละ 85
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและทองถิ่น
และเปนแบบอยางได รอยละ 80
2) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดานตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
รอยละ 80

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ประเด็นพิจารณา

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

1) ครูและบุคลากรรอยละ100 ไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรมตรง/สอดคลองกับความตองการและหนาที่ที่
ปฏิบัติ อยางนอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา
วิชาชีพ
2) สถานศึกษาสงเสริมใหครูพัฒนางานโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC ) ทุกกลุมสาระ
การเรียนรู รอยละ 80
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ 1) สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่รมรื่น ปลอดภัย มีแหลงพักผอนเพียงพอสําหรับนักเรียน และมีแหลงสืบคนขอมูล
การจัดการเรียนรู
ทางอินเตอรเน็ตที่เขาถึงไดงาย รอยละ 85
2) สถานศึกษามีหองหนังสือ(หองสมุด) หองปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการใหนักเรียนทุกคนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อยางนอย 2 ครั้งตอ 1 ปการศึกษา รอยละ 85
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 1) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูอยางเพียงพอและใช
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
ประโยชนเต็มศักยภาพ รอยละ 80
2) สถานศึกษามีการสงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู รอยละ 80

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ดี(3)
ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ
1) ครูรอยละ 80 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา สงผลให
ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูไดดวยตนเอง

ระดับคุณภาพ
ดีเลศ

ประเด็นพิจารณา

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ

ระดับคุณภาพ

2) ครูรอยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนไดจริงและผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

ดีเลศ

3) ครูรอยละ 80 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู (วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ) อยางนอยภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี
1) ครูรอยละ 75 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและสรางโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูดวย
สารสนเทศ และแหลง
ตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 2) ครูรอยละ 75 ใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
3.3มีการบริหารจัดการชั้น 1) ครูรอยละ 80 จัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ใหนาดู นาอยู นาเรียน และเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
เรียนเชิงบวก
2) ครูรอยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมิน 1) ครูรอยละ 75 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนอยางเปนระบบ และ เปาหมายในการจัดการเรียนรู พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
นําผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 1) ครูรอยละ 80 เขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระหวางครูและผูเกี่ยวของ พรอม
และใหขอมูลสะทอนกลับ ทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ รอยละ 80
จัดการเรียนรู
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การกําหนดคาเปาหมาย
1.ศึกษา วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศปที่ผานมา เปนฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
2.การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานกําหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
รอยละ 90-100
ระดับ ดีเลิศ
รอยละ 80-89
ระดับ ดี
รอยละ 70-79
ระดับ ปานกลาง
รอยละ 60-69
ระดับ กําลังพัฒนา
รอยละ 50-59
3. การกําหนดคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณาจะกําหนดเปนระดับคุณภาพหรือเปนรอยละตามความเหมาะสม
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