
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัปฐมวยัและระดบั
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2564 

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

 โดยทีม่ปีระกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 นโยบายการ
ปฏริูป การศกึษาในทศวรรษทีส่องทีก่ าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตรใ์นการประกนัคุณภาพการศกึษาไทยใน
อนาคต  ประกอบกบัมนีโยบายใหป้ฏริูปการประเมนิและการประกนัคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกของทุก
ระดบั  ก่อนจะมกีารประเมนิคุณภาพในรอบต่อไป  นอกจากนี้ไดม้ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง ใหใ้ช้
มาตรฐาน การศกึษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศูนยก์ารศกึษา
พเิศษ ฉบบัลงวนัที ่6  
สงิหาคม 2561 โรงเรยีนเซนตย์อแซฟสกลนคร  จงึปรบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และการมสี่วนร่วม ของผูเ้กีย่วขอ้ง ทัง้
บุคลากรทุกคนในโรงเรยีน ผูป้กครองและประชาชนในชุมชน ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพือ่น าไปสูก่าร
พฒันาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาการประเมนิคุณภาพภายในและรองรบั การประเมนิคุณภาพ
ภายนอก เพือ่ใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน   มคีุณภาพและ มาตรฐาน จงึได้
ก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน ตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ เพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
                       ประกาศ ณ วนัที ่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                                               (นางสาวกรรณิการ ์ ทองวงศษ์า) 
                                                                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเซนตย์อแซฟสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัขัน้พื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ/ระดบัคณุภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน ดเีลศิ 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการ
คดิค านวณ 

80 

2. มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ 
อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 

80 

3. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 80 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร 

80 

5. มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 75 
6. มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 80 
1.2 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน  
1. การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามสถานศกึษาก าหนด 85 
2. ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 85 
3. การยอมรับที่ จะอยู่ ร่ วมกันบนความแตกต่ างและ
หลากหลาย 

85 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม 85 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  ดเีลศิ 
2.1 มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิที่สถานศกึษาก าหนด
ชดัเจน  

ดเีลศิ 

2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา ดเีลศิ 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน
ตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดเีลศิ 

2.4 พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี ดเีลศิ 
2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการ
จดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

ดเีลศิ 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร ดเีลศิ 



จดัการและการจดัการเรยีนรู ้
มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ/ระดบัคณุภาพ) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั 

ดเีลศิ   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได ้

85 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ี่เอื้อต่อการ
เรยีนรู ้

85 

3.3 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 80 
3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พฒันาผูเ้รยีน 

80 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

85 

 
 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษา 
เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐาน  สพฐ. ระดบัประถมและมธัยม    

โรงเรยีนเซนตย์อแซฟ สกลนคร  มคี่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานก าหนดเป็น รอ้ยละ/ระดบัคุณภาพ  5  ระดบั   
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิ  ดงันี้ 

ระดบัคุณภาพ 1  ก าลงัพฒันา รอ้ยละ 00.00 - 49.99 
ระดบัคุณภาพ 2 ปานกลาง รอ้ยละ 50.00 – 59.99 
ระดบัคุณภาพ 3 ด ี  รอ้ยละ 60.00 -74.99 
ระดบัคุณภาพ 4 ดเีลศิ  รอ้ยละ 75.00 - 89.99  
ระดบัคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ม รอ้ยละ 90.00 - 100  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัปฐมวยั 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ/ระดบัคณุภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของเดก็ ดเีลศิ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภยัของตนเองได ้

80   

1.2 มพีฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

80    

1.3 มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สงัคม 

80   

1.4 มพีฒันาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มทีกัษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรูไ้ด ้

80    

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ดเีลศิ 
2.1 มหีลกัสตูรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคล้องกบับรบิทของ
ทอ้งถิน่ 

85  

2.2 จดัครใูหเ้พยีงพอกบัชัน้เรยีน 85   
2.3 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 85  
2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและสื่อเพื่อการเรยีนรูอ้ย่างปลอดภยัและเพยีงพอ 85    
2.5 ใหบ้รกิารสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรู ้เพื่อสนับสนุน
การจดัประสบการณ์ 

85    

2.6 มรีะบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมส่ีวนร่วม 85   
มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั ดเีลศิ 
3.1 จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดุล
เตม็ศกัยภาพ 

85   

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตัิอย่างมี
ความสุข 

85  

3.3 จดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
กบัวยั 

85    

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พฒันาการเดก็ไปปรบัปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็น าผลการ
ประเมนิ 

80    
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษา 
เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐาน  สพฐ. ระดบัปฐมวยั   โรงเรยีนเซนต์ยอแซฟสก

ลนคร  มคี่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานก าหนดเป็น รอ้ยละ/ระดบัคุณภาพ  5  ระดบั  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ประเมนิ  ดงันี้ 

 
ระดบัคุณภาพ 1  ก าลงัพฒันา รอ้ยละ 00.00 - 49.99 
ระดบัคุณภาพ 2 ปานกลาง รอ้ยละ 50.00 – 59.99 
ระดบัคุณภาพ 3 ด ี  รอ้ยละ 60.00 -74.99 
ระดบัคุณภาพ 4 ดเีลศิ  รอ้ยละ 75.00 - 89.99  
ระดบัคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ม รอ้ยละ 90.00 - 100  
 


