ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์
และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบางบัวทองจึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบางบัวทอง มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงได้กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางเฉลียว ยาจันทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางบัวทอง

-๒-

การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางบัวทอง
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑.๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ดี
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ร้อยละ ๖๐
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ร้อยละ ๖๐
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ
ร้อยละ ๖๐
๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ร้อยละ ๘๐
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ ๘๐
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยละ ๘๐
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดี
๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๓) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๔) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๕) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๖) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๗) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๘) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๙) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๑๐) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ร้อยละ ๘๐
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ ๘๕
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ ๙๐
๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ ๙๐
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ร้อยละ ๘๐

-๓-

มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ดีเลิศ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดีเลิศ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ดีเลิศ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ดีเลิศ
๑) ครูจัดทาโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐
ของหลักสูตรสถานศึกษา
๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ร้อยละ ๘๐
ปฏิบัติจริง
๓) ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด การฝึก
ร้อยละ ๘๐
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้
นาเสนอผลงาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนาแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง
๔) ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นและต้องการ
ร้อยละ ๖๐
ความช่วยเหลือพิเศษ และนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือตามความต้องการจาเป็นจริง
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละ ๘๐
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ร้อยละ ๘๐
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ดีเลิศ
๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ
ร้อยละ ๘๐
จัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย
ร้อยละ ๘๐
เพื่อนาผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนโดยใช้เครื่องมือ วิธี
วัด และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย

-๔-

มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐
เพื่อนาผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละ
ตัว
๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อนาผลการประเมินไป
ร้อยละ ๘๐
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น
๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ใน
ร้อยละ ๘๐
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม
กับแต่ละระดับชั้น
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด
ดีเลิศ
การเรียนรู้
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายวางแผนการดาเนินงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางเฉลียว ยาจันทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางบัวทอง

-๕-

เกณฑ์การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่า
เป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกาหนดเป็น “ระดับคุณภาพ” หรือเป็น
“ร้อยละ” ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
๓. การกาหนดระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน มีเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
ระดับคุณภาพ
สพฐ./
สมศ.
โรงเรียน
กาลังพัฒนา ปรับปรุง

ปานกลาง

พอใช้

ดี

ดี

ดีเลิศ

ดีมาก

ยอดเยี่ยม

ดีเยี่ยม

หลักเกณฑ์การตัดสินระดับ
คุณภาพ
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์เป็น
ส่วนใหญ่
ดาเนินการได้เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ
เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบาง
ประเด็น
ดาเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์
เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน
ดาเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์
เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยก
คุณภาพผู้เรียนและมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง
ดาเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์
เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย
และมีนวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่างที่ดี

เกณฑ์การประเมิน
มาตรประมาณค่า

ร้อยละ

เกรด

๑.๐๐ – ๑.๕๐

ต่ากว่าร้อยละ
๕๐.๐๐

๐ , ร, มส, มผ,

๑.๕๑ – ๒.๕๐

๕๐.๐๐ – ๖๐.๐๐

๑, ๑.๕
๒.๐๐, ๒.๕๐

๒.๕๑ – ๓.๕๐

๖๑.๐๐ – ๗๐.๐๐

๓.๐๐

๓.๕๑ – ๔.๕๐

๗๑.๐๐ – ๘๐.๐๐

๓.๕๐

๔.๕๑ – ๕.๐๐

๘๑.๐๐ ขึ้นไป

๔.๐๐

