
 
ประกาศโรงเรียนบ้านวาวี 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา       
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ           
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม  
๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านวาวี  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖2  
เมื่อวันท่ี  13  มิถุนายน  ๒๕๖2   เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวาวีมีคุณภาพ
และมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  17  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
      ว่าท่ีร.อ. 
                                                                               (เสรี  เช้ืออ้วน) 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาว ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี ้ ระดับ  ยอดเย่ียม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี ้ ระดับ  ยอดเย่ียม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ 
 ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 


