ประกาศโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็น ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษ 2562 ไว้
ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม

ประกาศไว้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562
ลงชื่อ
(บาทหลวงประเสริฐ คุณโดน)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
1.2 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
1.3 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
1.4 ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
1.5 ร้อยละ 80 ของเด็กผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณธรรม 5 ประการของโรงเรียน (HRK)
1.6 ร้อยละ 80 ของเด็กมีวิสัยทัศน์ในการทางาน สามารถนามาประยุกต์ใช้และรู้จัก
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (HRK)
1.7 ร้อยละ 80 ของเด็กรับผิดชอบในการทางานอย่างเต็มศักยภาพของตน (HRK
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับ ยอดเยี่ยม
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ ดีเยี่ยม
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับ ดีเยี่ยม
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ ดีเยี่ยม
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับ ดีเยี่ยม
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ระดับ ดีเยี่ยม
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ ดีเยี่ยม
2.7 ครูร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการทางานและการอยู่ร่วมกัน (HRK)
ระดับ ดีเยี่ยม
2.8 สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน (HRK) ระดับ ดีเยี่ยม
2.9 นาหลักธรรมของคริสต์ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ (HRK) ระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับ ยอดเยี่ยม
3.1 ร้อยละ 80 ของครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 ร้อยละ 80 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 ร้อยละ 80 ของครูจัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ร้อยละ 80 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ประกาศโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรี ย นเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามกฎกระทรวง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษ 2562 ไว้ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม

ประกาศไว้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562
ลงชื่อ
(บาทหลวงประเสริฐ คุณโดน)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5) ร้อยละ 80 ของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
5) ร้อยละ 80 ของนักเรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณธรรม 5 ประการของโรงเรียน (HRK)
6) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีวิสัยทัศน์ในการทางาน สามารถนามาประยุกต์ใช้และรู้จัก
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (HRK)
7) ร้อยละ 80 ของนักเรียนรับผิดชอบในการทางานอย่างเต็มศักยภาพของตน (HRK)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับ ยอดเยี่ยม
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ระดับ ดีเยี่ยม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม
เป้าหมาย ระดับ ดีเยี่ยม
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเยี่ยม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดับ ดีเยี่ยม
2.7 ครูร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการทางานและการอยู่ร่วมกัน (HRK)
ระดับ ดีเยี่ยม
2.8 สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน (HRK) ระดับ ดีเยี่ยม
2.9 นาหลักธรรมของคริสต์ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ (HRK) ระดับ ดีเยี่ยม

2.10 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก (HRK) ระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 ร้อยละ 80 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ร้อยละ 80 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 ร้อยละ 80 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ระดับ ยอดเยี่ยม

