
 
 

ประกาศโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนการกุศลวัด
หนองแวงจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2563  ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ  

         (1) ผู้เรียนร้อยละ 85 ของผู้เรียน ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาไทย   ตามแบบการทดสอบการ
อ่าน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรยีนจัดท าขึ้น 

 

         (2) ผู้เรียนร้อยละ 85 ของผู้เรียน ผ่านการทดสอบการอ่าน ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละ
ระดับชั้นที่โรงเรียนจดัท าขึ้น 

 

         (3) ผู้เรียนร้อยละ 85 ของผู้เรียน ผ่านการทดสอบการเขียน ตามแบบทดสอบ      การเขียนท่ี
โรงเรียนจัดท าขึ้น 

 

        (4) ผู้เรียนร้อยละ 85 ของผู้เรยีนผ่านการน าเสนอช้ินงาน และตอบค าถามเกี่ยวกับช้ินงาน         ที่
ตนเองปฏิบัต ิ

 

        (5) ผู้เรียนร้อยละ 85 ของผู้เรยีน ผ่านการทดสอบทักษะการคิดค านวณ  ตามแบบทดสอบแตล่ะ
ระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

     2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา 

 

         (1) ผู้เรียนร้อยละ 87 ของผู้เรียน ผ่านการทดสอบการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตรต่รอง 
พิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

         (1) ผู้เรียนร้อยละ 87 ของผู้เรียนรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร           

         (1) ผู้เรียนร้อยละ 89 ของผู้เรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคณุธรรม 

 

     5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                    

            (1) ผู้เรียนร้อยละ 86 ของผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
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เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ                                                          

 

 

      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

          (1) ผู้เรียนร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการจดัการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงข้ึน และการท างานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

     1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปา้หมายทีส่ถานศกึษาก าหนด   

         (1) ) ผู้เรียนร้อยละ 97 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาไทย  

 

        (1) ผู้เรียนร้อยละ 97 ของผู้เรยีนมีความภาคภมูิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสีว่นร่วม 
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

      3) มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  

          (1) ผู้เรียนร้อยละ 97 ของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

      4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

          (1) ผู้เรยีนร้อยละ 97 ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนอย่างมีความสุข เขา้ใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

 

2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

     1) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม 

2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

    1)สถานศึกษาบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 

    2) สถานศึกษามีการตดิตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 

    3) สถานศึกษาจัดการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ระบบนิเทศภายในน าข้อมลูมาใช้ในการพัฒนา   

 

    4) บุคลากรและผู้ที่เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมการวางแผน ปรบัปรุง และพัฒนา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย      

    1) สถานศึกษาบริการจดัการงานวิชาการ ท้ังพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เน้นผู้เรยีนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

    1) ครูบุคลากรสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม หรือสอดคล้องกับหน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

    2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูพ้ัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบ 

    3) สถานศึกษาน าชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรยีนอย่างน้อย 
5 เรื่องต่อป ี

2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ     

1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมรม่รื่น ปลอดภัยมีแหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรยีนและมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้งา่ย 

   2) โรงเรียนมหี้องสมุด ห้องปฏบิัติการเพียงพอและจัดเวทีทางวิชาการให้เด็กนักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้                                                       

   1) โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้อยา่งเพียงพอและใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

   2) โรงเรียนจดัให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

   1) ครูร้อยละ 92 ของครูวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและน าผลจากการวเิคราะห์มาใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้ 

   2) ครูร้อยละ 92 ของครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ให้
ผู้เรยีนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และการปฏิบัตจิริงผ่านการท าโครงงาน/
กิจกรรม/การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดน าไปใช้ชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

  1) ครูร้อยละ 92 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ี  
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สอดคล้องกับสาระทีส่อนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรยีนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

  1) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  

  1) ครูร้อยละ 92 ของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรยีนรู้ และให้ข้อมลู
ย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรยีนรู ้

 

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  

  1) ครูร้อยละ 92 ของครูและผูท้ี่เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณร์วมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพือ่น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
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