
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ 
เร่ือง    กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 เพื ่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธนสิทธิ ์อนุสรณมีคุณภาพและได
มาตรฐาน จึงกำหนดคาเปาหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา
๒๕๖๒ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

 ลงช่ือ    
                                            (นางชาญานิน  จตุพรชัยมงคล) 

                                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

( รอยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานดานคุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล ความปลอดภัยของ
ตนเองได 

รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุม และแสดงออก ทางอารมณได รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 
๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิก ท่ีดีของสังคม รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารไดมีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได 

รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ  รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕ ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล 
เต็มศักยภาพ 

รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและ ปฏิบัติอยางมีความสุข รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก  

รอยละ ๙๐ ไดระดับยอดเยี่ยม 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ระดับยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ระดับดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ระดับดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ระดับปานกลาง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ระดับกำลังพัฒนา 



 

 

การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการ  ศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ  ปการศึกษา ๒๕๖3 

 
มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 

คาเปาหมาย 
(รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน รอยละ 75 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน รอยละ 75 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 
      ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ รอยละ 80 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 80 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 

      ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 70 ข้ึนไป ไดระดับดี 
      ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร รอยละ 75 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 75 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 
      ๖) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 80 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 
      ๗) ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

รอยละ 70 ข้ึนไป ไดระดับดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
      ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
      ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
      ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ       รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ รอยละ 80 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 
      ๑) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
      ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
      ๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 

      ๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
      ๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 

      ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 
 

รอยละ 75 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ 80 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 
     ๑) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำ ไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 80 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 

     ๒) ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู รอยละ 75 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 



 

 

     ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
     ๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ 90 ข้ึนไป ไดระดับยอดเยี่ยม 
     ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ 80 ข้ึนไป ไดระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
หมายเหตุ 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ใหประเมินตามแนวทางประประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเดิม ๓ มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหประเมินตามคูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม ๓ มาตรฐาน 

๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท่ีกำหนดของแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ระดับยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ระดับดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ระดับดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ระดับปานกลาง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ระดับกำลังพัฒนา 

 


