
 
 

ประกาศโรงเรียนโพฒิสารศึกษา 
เรื่อง  ก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกบั
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
ให้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็น ๓ มาตรฐานจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ครูบุคลากรในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนโพฒิสารศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
                                                                               ( นางศิวารมย์   ศิริภาพ ) 
                                                                                       ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเปา้หมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผู้เรยีน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสือ่สารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปญัหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้ ดีเลิศ 



๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การก าหนดคา่เปา้หมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลงัพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นรอ้ยละ  

ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเปา้หมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพฒันาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพฒันาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได ้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพฒันาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเปน็สมาชิกที่ดีของสงัคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทขอองท้องถ่ิน ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สือ่เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุ
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดคา่เปา้หมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดมิ  ผลการประเมินต่าง ๆ ทีผ่่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลงัพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นรอ้ยละ 

 ตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 


