ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
.....................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกบมาตรา ๔๗ กาหนดให้ มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓
กาหนดให้สถานศึกษา แต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกาหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็น
หลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สั งกัดองค์ป กครองส่ ว นท้องถิ่น เมื่อวัน ที่ ๓๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้ ส ถานศึกษาสั งกัดองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ
ณ วัน ที่ ๖ สิ งหาคม ๒๕๖๑ อาศัย อานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม
ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางผ่องพรรณ ปินตาแสน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ แนวทางในการดาเนินงาน
ตามประกาศกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๕๓
ไม่สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ทาให้ไม่สะท้อนความเป็น
จริงและเป็นการสร้างภาระให้สถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับ
ขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน การ
ประเมิน คุณภาพภายในและรองรั บ การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็ บชอบของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/ ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ เดื อ น มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางผ่องพรรณ ปินตาแสน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
..................................................................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ เด็กร้อยละ 86 มีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย
๑.๒ เด็กร้อยละ 90 มีกล้ำมเนือใหญ่แข็งแรง สำมำรถใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว เคลื่อนไหว
ในท่ำต่ำง ๆ และทรงตัวได้ดี
๑.๓ เด็กร้อยละ 85 มีกล้ำมเนือเล็กแข็งแรง สำมำรถใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำน
สัมพันธ์กันได้อย่ำงดี
๑.๔ เด็กร้อยละ 87 มีสุขภำพแข็งแรง และรู้จักเลือกอยู่ในสภำพแวดล้อมที่สะอำด
ปลอดภัย
๑.๕ เด็กร้อยละ 83 มีสุขนิสัยที่ดี รับประทำนอำหำรที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนอย่ำง
เพียงพอและเป็นเวลำ
๑.๖ เด็กร้อยละ 93 มีควำมสุข ร่ำเริง สนุกสนำน ยิมแย้มแจ่มใส
๑.๗ เด็กร้อยละ 85 ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และ
กำรออกก้ำลังกำย
๑.๘ เด็กร้อยละ 87 รักธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
๑.๙ เด็กร้อยละ 85 มีควำมมั่นใจในตนเอง กล้ำแสดงออก
๑.๑๐ เด็กร้อยละ 83 แสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัยและสถำนกำรณ์
๑.๑๑ เด็กร้อยละ 85 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำมตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำ
๑.๑๒ เด็กร้อยละ 83 สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย
๑.๑๓ เด็กร้อยละ 90 มีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตนเองได้
๑.๑๔ เด็กร้อยละ 86 รับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดี
๑.๑๕ เด็กร้อยละ 85 เข้ำใจและยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลได้
เป็นอย่ำงดี
๑.๑๖ เด็กร้อยละ 90 มีควำมสำมำรถระวังภัยจำกคนแปลกหน้ำได้
๑.๑๗ เด็กร้อยละ 84 สำมำรถดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้
๑.๑๘ เด็กร้อยละ 85 มีสัมมำคำรวะต่อครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง
๑.๑๙ เด็กร้อยละ 87 รักวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๑.๒๐ เด็กร้อยละ 90 อยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
๑.๒๑ เด็กร้อยละ 90 ปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมทังภำยในและภำยนอกห้องเรียน
๑.๒๒ เด็กร้อยละ 90 ใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร สนทนำโต้ตอบและ
เล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจได้
๑.๒๓ เด็กร้อยละ 89 อ่ำน เขียนภำพและสัญลักษณ์ สังเกต จ้ำแนกและเปรียบเทียบ
ได้
๑.๒๔ เด็กร้อยละ 85 มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์โดยสำมำรถแสดงออกได้
อย่ำงชัดเจน
๑.๒๕ เด็กร้อยละ 85 คิดแก้ปัญหำ ตัดสินใจและคิดรวบยอดได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย
๑.๒๖ เด็กร้อยละ 90 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์เหมำะสมกับวัย
๑.๒๗ เด็กร้อยละ 87 มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ มีควำมกระตือรือร้นที่จะหำค้ำตอบและ
แสวงหำควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ได้เหมำะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ สถำนศึกษำมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทัง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
๒.๒ สถำนศึกษำจัดให้มีครูครบทุกชันเรียน
๒.๓ สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
๒.๔ สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ
๒.๕ สถำนศึกษำให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้
๒.๖ สถำนศึกษำมีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูร้อยละ ๘๗ มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร วิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล สรุปและ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
๓.๒ ครูร้อยละ ๙๘ สำมำรถออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำ และสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
๓.๓ ครูร้อยละ ๘๕ สำมำรถจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
หลำกหลำยตำมที่ออกแบบไว้อย่ำงเหมำะสมกับวัย ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสนใจ
และควำมแตกต่ำงของเด็กแต่ละคน

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 89
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 87
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ร้อยละ ๘๗
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๘๕

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๓.๔ ครูร้อยละ ๘๕ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรผ่ำนกำรเล่นอย่ำง
หลำกหลำย โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทัง ๕ สอดคล้องกับกำรท้ำงำนของ
สมอง เหมำะสมกับช่วงวัยและอำยุ
๓.๕ ครูร้อยละ ๘๕ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยและเหมำะสม โดยให้
เด็กเคลื่อนไหว ส้ำรวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง สืบเสำะหำควำมรู้ คิด โต้ตอบ และ
แก้ปัญหำด้วยตนเอง
๓.๖ ครูร้อยละ ๙๐ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย เหมำะสมกับช่วงวัยและอำยุ
๓.๗ ครูร้อยละ ๘๕ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จำกสื่อและแหล่งเรียนรู้ทัง
ในและนอกห้องเรียน ภำยใต้กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอือต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็กทัง ๔ ด้ำน อย่ำงหลำกหลำย เหมำะสมกับช่วงวัยและอำยุ
๓.๘ ครูร้อยละ ๙๐ จัดบรรยำกำศในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของเด็ก
กับผู้อื่น เด็กยอมรับข้อตกลงของกำรอยู่ร่วมกันและยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
๓.๙ ครูร้อยละ ๙๐ สำมำรถประเมินพัฒนำกำรของเด็กเป็นรำยบุคคลด้วยวิธีกำรและ
เครื่องมือที่หลำกหลำยอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เหมำะสมและสอดคล้องกับพัฒนำกำรของ
เด็กที่ต้องกำรวัด
๓.๑๐ ครูร้อยละ ๙๐ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงเป็น
ระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๓.๑๑ ครูร้อยละ ๙๐ มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรและควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้ผู้ปกครองทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
๓.๑๒ ครูและผู้ปกครองร้อยละ ๘๕ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนำ
เด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
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ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๘๕
ดี

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษำข้อมูลเดิม ผลกำรประเมินต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นข้อมูลฐำนในกำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย
๒. กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย แต่ละมำตรฐำน ควรก้ำหนดเป็น ระดับคุณภำพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรประเมิน ดังนี
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปำนกลำง
ระดับ ก้ำลังพัฒนำ
๓. กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย ในแต่ละประเด็นพิจำรณำ จะก้ำหนดเป็นระดับคุณภำพ หรือเป็นร้อยละ
ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถอ่านภาษาไทย ผ่านการทดสอบ RT
(Reading Test) ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๒ ผู้เรียนระดับชั้น ป.๓ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีความสามารถในด้านภาษา และด้าน
คานวณ ผ่านการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในระดับดีขึ้นไป
๑.๓ ผู้เรียนชั้น ป.๑-๖ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สามารถอ่านภาษาไทย และเขียนสรุปใจความ
สาคัญเรื่องที่อ่านในบันทึกรักการอ่านได้
๑.๔ ผู้เรียนชั้น ป.๑-๖ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถเขียนตามคาบอกคาพื้นฐานภาษาไทย
และภาษาอังกฤษตามระดับชั้นได้ถูกต้องคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๕ ผู้เรียนชั้น ป.๑-๖ ร้อยละ ๗๐ สามารถพูดภาษาไทยในการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
หรือนาเสนอโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๖ ผู้เรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ร้อยละ ๖๐ สามารถสื่อสารภาษาไทย ผ่านการทดสอบ
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่า ๖ คะแนน จาก ๑๐ คะแนน
๑.๗ ผู้เรียนชั้น ป.๑-๖ ร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารโดยผ่าน
การอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๘ ผู้เรียนชั้น ป.๖ ร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความสามารถโดยผ่านการอ่าน การเขียน การคิด
คานวณ ส่งผลให้สามารถผ่านการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) รายวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ
๑.๙ ผู้เรียนระดับชั้น ป.๒, ป.๔ และ ป.๕ ร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์
ผ่านการทดสอบข้อสอบกลางโดยผ่านระดับดีขึ้นไป
๑.๑๐ ผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ระดับดี
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๑.๑๑ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีความสามารถมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผน
ทางานอย่างเป็นระบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
๑.๑๒ ผู้เรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านการ
ทดสอบแบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๖ คะแนน จาก ๑๐ คะแนน
๑.๑๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม เชื่อมโยงองค์ความรู้และสรุป
แนวคิดจากการสืบค้น
๑.๑๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับรางวัลลาดับที่ 1-3 จากการนานวัตกรรมโครงงานเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลและระดับภาคและระดับประเทศ
๑.๑๕ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเลือกข้อมูลที่เหมาะสมและ
นามาสรุปเป็นความรู้ด้วยตนเองได้
๑.๑๖ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๑.๑๗ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-net,
สมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับต่าง ๆ ทั้งระดับเขต จังหวัด ประเทศ และ
มีผลการสอบข้อสอบปลายปี (ข้อสอบกลาง) ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๑๘ ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น
๑.๑๙ ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๑.๒๐ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสถานศึกษา
กาหนด
๑.๒๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถไหว้สวย ยิ้มใส
๑.๒๒ ผู้เรียนทุกคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๑.๒๓ ผู้เรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนตาม อัตลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่าง
เหมาะสม
๑.๒๔ ผู้เรียนทุกคนสามารถแสดงออกถึงมารยาทความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย
๑.๒๕ ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยได้อย่างเหมาะสม
๑.๒๖ ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๒๗ ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไปสามารถทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น
ในการทางาน
๑.๒๘ ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานแห่งความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
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ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๖๐
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๑.๒๙ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรมอนามัย
๑.๓๐ ผู้เรียนทุกคน ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามระดับชั้น
๑.๓๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา
๑.๓๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจิตใจด้วยหลักคุณธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
๒.๒ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอานาจ
บริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
๒.๓ สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจา
ปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการดาเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี
๒.๔ สถานศึกษามีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการรายงานผลการนิเทศ
เป็นประจา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน
๒.๕ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทา
รายงานประจาปีอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๖ สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนาผลไปปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
๒.๗ สถานศึกษามีการบริหารงานบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเพียงพอต่อ
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การสอน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.8 สถานศึกษามีการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
บริบทของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
2.9 สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่หลากหลาย เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.10 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรม พัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 20 ชม./ปี
2.11 สถานศึกษามีการจัดให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) อย่างน้อย 2๐ชม./ปี
2.12 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนมีการจัดทาผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุ่งหมายใน
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การแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
2.13 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง มีปริมาณเพียงพอ
มีความสะดวกในการรับบริการ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.14 สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอานวยความสะดวก อย่างเพียงพอ
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.15 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา และ
มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
2.16 สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.17 สถานศึกษามีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
2.18 สถานศึกษามีการพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.19 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง และผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
๓.๒ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ผลิตหรือใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๓ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๔ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๕ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สร้างบรรยากาศและจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในชั้นเรียน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
๓.๖ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตามระบอบประชาธิปไตย
๓.๗ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบทุกปีการศึกษา
๓.๘ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย
ครอบคลุมพฤติกรรมผู้เรียนทุกด้าน
๓.๙ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป นาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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๓.๑๐ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๓.๑๑ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง และได้รับความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
๓.๑๒ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป นาข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาเป็นข้อมูล
ป้อนกลับ ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา
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การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษำข้อมูลเดิม ผลกำรประเมินต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นข้อมูลฐำนในกำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย
๒. กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย แต่ละมำตรฐำน ควรก้ำหนดเป็น ระดับคุณภำพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรประเมิน ดังนี
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปำนกลำง
ระดับ ๑ ก้ำลังพัฒนำ
๓. กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย ในแต่ละประเด็นพิจำรณำ จะก้ำหนดเป็นระดับคุณภำพ หรือเป็นร้อยละ
ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ

