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ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองฉางวิทยามีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8

( นายชูชาติ สะอาด )
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
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กำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

ค่ำเป้ำหมำย
( ร้อยละ/ระดับคุณภำพ)

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ

ระดับดีเยี่ยม

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิล ปะ ดนตรี/นาฏศิล ป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์

ระดับดีเยีย่ ม

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

ระดับดีเยี่ยม

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
สื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

3
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

ค่ำเป้ำหมำย
( ร้อยละ/ระดับคุณภำพ)

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล

ระดับดีเยี่ยม

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง

ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดี

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๘0ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ ๙๐ได้ระดับดีขึ้นไป

6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

7.2 ครูม ีก ารวิเ คราะห์ผู ้เ รีย นเป็น รายบุค คล และใช้ข ้อ มูล ในการวางแผน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา

ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป

4
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

ค่ำเป้ำหมำย
( ร้อยละ/ระดับคุณภำพ)

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้ว ย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
วิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
ใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
7.9 ครูจ ัด การเรีย นการสอนตามวิช าที ่ไ ด้ร ับ มอบหมายเต็ม เวลา เต็ม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
ความสามารถ
ระดับดีเยี่ยม
มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีป ระสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ร้อยละ ๙0ได้ระดับดีขึ้นไป

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ

ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป

8.4 ผู ้บ ริห ารส่ง เสริม และพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรให้พ ร้อ มรับ การกระจาย
อานาจ

ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป

5
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

ค่ำเป้ำหมำย
(ร้อยละ/
ระดับคุณภำพ)

มำตรฐำนที ่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึก ษำ และผู ้ป กครอง ชุม ชนปฏิบ ัต ิง ำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด

ระดับดีเยี่ยม

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย

ระดับดีเยี่ยม

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน

ระดับดีเยี่ยม

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ระดับเยี่ยม

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ

ระดับดีเยี่ยม

10.3 จัดกิจ กรรมพัฒนาผู้เรีย นที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

ระดับดีเยี่ยม

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง

ระดับดีมาก

10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ

ระดับดีมาก

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ระดับดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
พัฒนำเต็มศักยภำพ

ระดับดีเยี่ยม

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน

ระดับดีเยี่ยม

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ระดับดีเยี่ยม

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บ ริการสื่อและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้ว ย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ระดับดีเยี่ยม

6
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

ค่ำเป้ำหมำย
(ร้อยละ/
ระดับคุณภำพ)

มำตรฐำนที ่ 12 สถำนศึก ษำมีก ำรประกัน คุณ ภำพภำยในของสถำนศึก ษำตำมที่
กำหนดในกฎกระทรวง

ระดับดีเยี่ยม

12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

12.3 จัด ระบบข้อ มูล สารสนเทศและใช้ส ารสนเทศในการบริห ารจัด การเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

12.4 ติด ตามตรวจสอบ และประเมิน คุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับดีเยี่ยม

12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับดีเยี่ยม

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้

ระดับดีเยี่ยม

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับดีเยี่ยม

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับดีเยี่ยม

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และ
จุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ระดับดีเยี่ยม

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

7
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

14.2 ผลการดาเนิน งานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัช ญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา

ค่ำเป้ำหมำย
(ร้อยละ/
ระดับคุณภำพ)
ระดับดีเยี่ยม

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น

ระดับดีเยี่ยม

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

ระดับดีเยี่ยม

15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ระดับดีเยี่ยม

