
 

   ประกาศโรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) 

เรื่อง  กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑    

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทย 

และการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่องกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   

โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  จากการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูปกครอง  และประชาชนชุมชนให

เหมาะสมและสอดคลองกัน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การประเมิน

คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

การประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานหนองมดแดง(ราษฎร

ประสิทธิ์วิทยาคม)  มีคุณภาพและมาตรฐานจึงกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี   ๑๔   พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                ลงชื่อ        

                                                                              ( นายวิสิต  สุธรรม ) 

                                                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมดแดง 

    (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศประกาศโรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) 

เรื่อง  กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

         1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

                        คิดเห็น และแกปญหา 

  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6) มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

          2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

          2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

          2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 



การกําหนดคาเปาหมาย 

 

1.  ศึกษาขอมูลเดิม  ผลการประเมินตาง ๆ ท่ีผานมา  เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 

2.  การกําหนดคาเปาหมาย  แตละมาตรฐาน  ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือใหสอดคลอง 

กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเย่ียม      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 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 

 1.1  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

 1.2  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

 1.3  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 1.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

 2.2  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

 2.3  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 

 2.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 

 2.5  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 

 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

 3.1  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

 3.2  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด         

                 ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

การกําหนดคาเปาหมาย 

 

1.  ศึกษาขอมูลเดิม  ผลการประเมินตาง ๆ ท่ีผานมา  เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 

2.  การกําหนดคาเปาหมาย  แตละมาตรฐาน  ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือใหสอดคลอง 

กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเย่ียม      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 ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

คาเปาหมาย 

ระดับคุณภาพของ

มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก          ระดับ ยอดเยี่ยม 

         ระดับ ดีเลิศ 

         ระดับ ดี 

         ระดับ ปานกลาง 

         ระดับ กําลังพัฒนา 

 

 

      ระดับ ยอดเยี่ยม                     

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

 

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

คาเปาหมาย 

ระดับคุณภาพของ

มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน          ระดับ ยอดเยี่ยม 

         ระดับ ดีเลิศ 

         ระดับ ดี 

         ระดับ ปานกลาง 

         ระดับ กําลังพัฒนา 

 

 

 

       ระดับ ยอดเยี่ยม         

         

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

                       เปนสําคัญ 

 

 

 

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

 

 

 

                      



แนบทายประกาศ 

เรื่อง การกาํหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศกึษา 2562 

********************* 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ ปฐมวัย  โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) 

มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพเด็ก  ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ(4) 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการดาน

รางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย

ท่ีดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนได 

1) เด็กรอยละ 90 มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย ยอดเยี่ยม 

2) เด็กรอยละ 90 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี ยอดเยี่ยม 

3) เด็กรอยละ 95 ปฏิบัติตนตามขอตกลงของหองเรียน รวมท้ัง เลนและปฏิบัติกิจกรรมไดอยางปลอดภัยตอตนเอง และตอผูอ่ืน ยอดเยี่ยม 

4) เด็กรอยละ 100 รูและปฏิบัติตนท่ีหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ีเสี่ยง

อันตราย 

ยอดเยี่ยม 

5) เด็กรอยละ 95 สามารถเคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว ดีเลิศ 

1.2  มีพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ ควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณได 

 

1) เด็กรอยละ  85 ราเริง แจมใส สามารถแสดงอารมณ ความรูสึก ไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสมตามวัย ดีเลิศ 

2) เด็กรอยละ 85 กลาพูด กลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ ดีเลิศ 

3) เด็กรอยละ 85 สนใจศิลปะ-ดนตรี มีความสุขและแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได และสรางผลงานศิลปะ  

ไดเหมาะสมตามวัย 

ดีเลิศ 

4) เด็กรอยละ 85 มีความเมตตา กรุณา  มีน้ําใจ ชวยเหลือและแบงปน ดีเลิศ 

5) เด็กรอยละ   85 สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จไดดวยตนเอง ดีเลิศ 

 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

 6) เด็กรอยละ  85 รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย และรูจักอดกลั้นตอสิ่งเราใจท่ีมากระทบหรือพบเห็น 

7) เด็กรอยละ 85 มีจิตสํานึกและคานิยมท่ีดี เคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

8) เด็กรอยละ 85 ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ืน 

ดีเลิศ 

1.3  มีพัฒนาการดานสังคม 

ชวยเหลือตนเอง และเปน

สมาชิกท่ีดีของสังคม 

1) เด็กรอยละ90 สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเหมาะสม ยอดเยี่ยม 

2) เด็กรอยละ85 มีวินัยในตนเอง เก็บของเลน ของใชเขาท่ีอยางเรียบรอยดวยตนเอง ดีเลิศ 

3) เด็กรอยละ 85 ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียง ดีเลิศ 

4) เด็กรอยละ 85 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียน รวมท้ังท้ิงขยะไดถูกท่ีดวยตนเอง ดีเลิศ 

5) เด็กรอยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดเหมาะสมกับกาลเทศะ  เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ยอดเยี่ยม 

6) เด็กรอยละ 85 สามารถเลนหรือทํางานรวมกับผูอ่ืน และยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคลได ดีเลิศ 

7) เด็กรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ ดีเลิศ 

1.4  มีพัฒนาการดาน

สติปญญา สื่อสารได 

มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

และแสวงหาความรูได 

1) เด็กรอยละ 80 สามารถสนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจได ยอดเยี่ยม 

2) เด็กรอยละ 85 สามารถ จับคู เปรียบเทียบ จําแนก จัดกลุม และเรียงลําดับเหตุการณได ดีเลิศ 

3) เด็กรอยละ 85 สามารถตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และคนหาคําตอบโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายดวยตนเองได ดีเลิศ 

4) เด็กรอยละ 85 สามารถระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือกวิธีแกปญหาได ดีเลิศ 

5) เด็กรอยละ 80 สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในสถานการณหรือการกระทําได ดีเลิศ 

6) เด็กรอยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดีเลิศ 

7) เด็กรอยละ 90 สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหว และทาทางการเลนอิสระ ยอดเยี่ยม 

8) เด็กรอยละ 80 สามารถใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนเครื่องมือในการเรียนรู และแสวงหาความรูได ดีเลิศ 

 

 



มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ  ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ(4) 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

สอดคลองกับบริบทของ

ทองถ่ิน 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของทองถ่ิน อีกท้ังมีการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รอยละ 85 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ  เนนการเรียนรูและลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความ

ตองการและความแตกตางของเด็กปกติ และกลุมเปาหมายเฉพาะ รวมท้ังสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน รอยละ 85 

ดีเลิศ 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้น

เรียน 

1) สถานศึกษามีการจัดครูใหเหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัย หรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

อยางเพียงพอกับชั้นเรียน รอยละ 85 

ดีเลิศ 

2.3 สงเสริมใหครูมีความ

เชี่ยวชาญดานการจัด

ประสบการณ 

1) สถานศึกษาสงเสริมใหครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใชประสบการณสําคัญ ใน

การออกแบบและจัดกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  รอยละ 85 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาสงเสริมใหครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเปนรายบุคคล รอยละ 85 ดีเลิศ 

3) สถานศึกษาสงเสริมใหครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และครอบครัว รอยละ 85 ยอดเยี่ยม 

4) สถานศึกษาสงเสริมใหครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณเด็กดวยการใชชุมชนแหงการเรียนรู(Professional Learning 

Community : PLC) เปนวิธีการในการพัฒนา รอยละ 85 

ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและ

สื่อเพ่ือการเรียนรู อยาง

ปลอดภัยและเพียงพอ 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  รอยละ 80 ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและเปนกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ รอยละ 80 ดี 

3) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณท่ีหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปน

ปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู  รอยละ 80 

 

 

 

ดี 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยี

และสื่อการเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนการจัด

ประสบการณสําหรับครู 

1) สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครูอยาง

เพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รอยละ 85 

ดี 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพ

ท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ

ทุกฝายมีสวนรวม 

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและตอเนื่อง มีการชี้แนะระหวางการปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพ

ตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการการปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมจนเปนแบบอยางท่ีดี  และไดรับการ

ยอมรับจากชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  รอยละ 85 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  รอยละ 85 ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ(4) 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

3.1จัดประสบการณท่ี

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ

ทุกดานอยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

1) ครู(ปฐมวัย)รอยละ85 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือเปนขอมูลในการจัดประสบการณ/กิจกรรม และชวยเหลืออยาง

เหมาะสมกับเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

2) ครู(ปฐมวัย)รอยละ85 มีแผนและใชแผนการจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดานท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพโดยความรวมมือของพอแม ครอบครัว ชุมชนและผูเก่ียวของ  และเปนแบบอยางท่ีดี 

ยอดเยี่ยม 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง เลน และ

ปฏิบัติอยางมีความสุข 

1) ครู(ปฐมวัย)รอยละ85 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู  ลงมือทํา และสรางองคความรูดวย

ตนเองอยางมีความสุข 

 

 

ดีเลิศ 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู ใชสื่อ และ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

1) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด  ปลอดภัย อากาศถายเทสะดวก  เด็กมีสวนรวมในการจัด

หองเรียน เชน ปายนิเทศ  การจัดมุมตาง ๆ การเก็บดูแลรักษาของเลน สิ่งของเครื่องใช ใหเปนระเบียบสวยงาม 

ยอดเยี่ยม 

2) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลอง

ดิจิตอล  คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย  สื่อ ของเลนท่ีกระตุนใหคิดและหาคําตอบ 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก

ตามสภาพจริง  และนําผล

การประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนา

เด็ก 

1) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ดีเลิศ 

2) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 มีการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม ดีเลิศ 

3) ครู(ปฐมวัย)รอยละ 85 มีการนําผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณท่ีมีประสิทธิภาพ ดีเลิศ 

 

การกําหนดคาเปาหมาย 

                             1.ศึกษา วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศปท่ีผานมา เปนฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 

                             2.การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานกําหนดเปน ระดับคุณภาพ  5  ระดับ   ดังนี้ 

                          ระดับ  ยอดเย่ียม              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 

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



ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน  ระดับคุณภาพ ดี(3) 

       1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

1.1 มีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ 

1) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการอาน เขียนภาษาไทยอยูในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ดี 

2) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร นําเสนองาน ผลงาน ไดตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ดี 

3) นักเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการอานเขียน คํา และประโยคภาษาอังกฤษ ไดตามระดับชั้นตรงตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด ปานกลาง 

4) นักเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอยางงายไดตามระดับชั้นและตรงตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

ปานกลาง 

5)  นักเรียนรอยละ 60 ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ3 ข้ึนไป ตามเกณฑการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษา 

ปานกลาง 

1.2 มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแกปญหา 

1) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได ดี 

2) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได ดี 

3) นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหา ดี 

1.3 มีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม 

1) นักเรียนรอยละ 70 มีผลงานจากการทําโครงการ/โครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน 

และปญหาอุปสรรคของการทํางานได อยางนอยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 

ดี 

1.4 ความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1) นักเรียนรอยละ 80 สามารถสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และสรุปองคความรูดวยตนเองได ดี 

2) นักเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม ดี 

3) นักเรียนรอยละ 80 มีความสามารถดานการสื่อสารผานเครือขายสังคม (Social Network) เพ่ือพัฒนาตนเองในดานการเรียนรู การ ดี 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

ทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

1) นักเรียนรอยละ 60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป ตามเกณฑการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษา 

ปานกลาง 

2) ผลการทดสอบระดับชาติ RT  มีพัฒนาการสูงข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมา (รอยละ 65) ปานกลาง 

3) ผลการทดสอบระดับชาติ NT  มีพัฒนาการสูงข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมา (รอยละ 65)  ปานกลาง 

4) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  มีพัฒนาการสูงข้ึนรอยละ 3 จากปการศึกษาท่ีผานมา  (รอยละ 38) ปานกลาง 

1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1) นักเรียนรอยละ 70 มีความรู เจตคติท่ีดี และทักษะพ้ืนฐานตองานอาชีพไดตามระดับชั้น ดี 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  รอยละ 70   มีความรู เจตคติท่ีดี และทักษะในการประกอบอาชีพไดอยางนอย 1 อาชีพ ดี 

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  รอยละ 80  มีความพรอมในการศึกษาในระดับสูงข้ึน ดีเลศ 
   

 

2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

1) นักเรียนรอยละ 70 ข้ึนไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป ดี 

2.2 มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 1) นักเรียนรอยละ 80 มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ดีเลศ 

2) นักเรียนรอยละ 80 รวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง ดีเลศ 

3) นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถ่ิน ดีเลศ 

2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

1) นักเรียนรอยละ 75 มีความรับผิดชอบมีวินัยมีภาวะผูนาํ มีจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็นและอยูรวมกับคนอ่ืน

อยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืนไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

ดี 

2.4 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 1) นักเรียนรอยละ 80 มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง ดีเลศ 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

2) นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะชีวิต โดยรูและเขาใจ สามารถปองกันตนเองจากสภาวะหรือสถานการณท่ีมีความ

เสี่ยง             

ดีเลศ 

3) นักเรียนรอยละ 100 เขาใจและยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดี(3) 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 

1) สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน 

นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  รอยละ 85 

ดี 

 

2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางเปนระบบมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตรชาติ/นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยความรวมมือของทุกฝาย / มีการนํา

แผนไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง และนําขอมูลมาใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาและเปนแบบอยางได  รอยละ 85 

ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1)  สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ัง 4 งานหลักของสถานศึกษา และมีการกําหนด

บทบาทหนาท่ีชัดเจน รอยละ 85 

ดี 

2) สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  รอยละ 85 ดี 

3) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  รอยละ 85 ดี 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและทองถ่ิน

และเปนแบบอยางได  รอยละ 80 

ดี 

2) สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดานตามศักยภาพและประเภทของความพิการ  

รอยละ 80 

ดี 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

1) ครูและบุคลากรรอยละ100 ไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรมตรง/สอดคลองกับความตองการและหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติ อยางนอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา  

ยอดเยี่ยม 

2) สถานศึกษาสงเสริมใหครูพัฒนางานโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC ) ทุกกลุมสาระ 

การเรียนรู  รอยละ 80 

ดี 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรู 

1) สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น ปลอดภัย มีแหลงพักผอนเพียงพอสําหรับนักเรียน  และมีแหลงสืบคนขอมูล

ทางอินเตอรเน็ตท่ีเขาถึงไดงาย รอยละ 85 

ดี 

2) สถานศึกษามีหองหนังสือ(หองสมุด) หองปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการใหนักเรียนทุกคนได

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อยางนอย 2 ครั้งตอ 1 ปการศึกษา รอยละ 85 

ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

1) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูอยางเพียงพอและใช

ประโยชนเต็มศักยภาพ รอยละ 80 

ดี 

2) สถานศึกษามีการสงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู รอยละ 80 ดี 

 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ระดับคุณภาพ ดี(3) 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิต 

1) ครูรอยละ 80 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา สงผลให

ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูไดดวยตนเอง 

ดีเลศ 

 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ระดับคุณภาพ 

 

2) ครูรอยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนไดจริงและผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริงได ดีเลศ 

3) ครูรอยละ 80 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู (วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ) อยางนอยภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพรและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 

ดีเลศ 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

1) ครูรอยละ 75 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและสรางโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูดวย

ตนเองดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ดี 

2) ครูรอยละ 75  ใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ดี 

3.3มีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก 

1) ครูรอยละ 80  จัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ใหนาดู นาอยู นาเรียน และเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ดีเลศ 

2) ครูรอยละ 80  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข ดีเลศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน

ผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

1) ครูรอยละ 75 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู พรอมท้ังใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

ดี 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

1) ครูรอยละ 80 เขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระหวางครูและผูเก่ียวของ พรอม

ท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดี 

 

2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ รอยละ 80  ดี 

 

 

 

 

 



การกําหนดคาเปาหมาย 

                             1.ศึกษา วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศปท่ีผานมา เปนฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 

                             2.การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานกําหนดเปน ระดับคุณภาพ  5  ระดับ   ดังนี้ 

                          ระดับ  ยอดเย่ียม            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 

 

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

 

 


