ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
เรื่องการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ง
จัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตาม
แผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดาเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน โรงเรียน
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้การ
พัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ล าดหญ้า กาญจนบุรี มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรีย นจึงได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

( นางวิชญาณี บุญทวี )
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
.............................................................
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี 256๔
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ดีเลิศ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ร้อยละ ๗๐
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ร้อยละ ๗๐
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ ๗๐
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ร้อยละ ๗๐
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ ๖๐ ได้ผลการเรียนระดับ
๓ ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ร้อยละ ๗๐
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ ๘๐
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ ๘๐
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ ๘๐
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ร้อยละ ๘๐
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ยอดเยี่ยม
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. การดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
ยอดเยี่ยม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
ร้อยละ ๗๕
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละ ๘๐
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ร้อยละ ๗๕

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี 256๔
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
ร้อยละ ๗๕
พัฒนาผู้เรียน
๕. มี การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และให้ ข้อ มูล ย้ อนกลั บเพื่ อปรั บปรุ งและ
ร้อยละ ๗๐
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
๓. การก าหนดค่ า เป้ า หมาย ในแต่ ล ะประเด็ น พิ จ ารณา จะก าหนดเป็ น ระดั บ คุ ณ ภาพ หรื อ
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

