ค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้ าหมาย
ด้ านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพ
1.1
มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2
มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3
ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
1.4
1.5
1.6

ที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
สร้างผลงานจากเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
2.1
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2
เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4
ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

ร้อยละ 99
ร้อยละ 97
ร้อยละ 99
ร้อยละ 94
ร้อยละ 99
ร้อยละ 99

ร้อยละ 100
ร้อยละ 99
ร้อยละ 99
ร้อยละ 95

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
3.1
มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
และสื่ อต่างๆ รอบตัว
3.2
มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
3.3
เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
3.4
ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนานาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบคิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสิต สมเหตุผล
4.1
สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
4.2
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
4.3
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4
ความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
5.1
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็ นไปตามเกณฑ์
5.2
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร เป็ นไปตามเกณฑ์
5.3
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็ นไปตามเกณฑ์
5.4
ผลการทดสอบระดับชาติ เป็ นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 97
ร้อยละ 88
ร้อยละ 99
ร้อยละ 97
ร้อยละ 95
ร้อยละ 97
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95

ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติที่ดตี ่ ออาชีพุจริต
6.1
วางแผนการทางานและดาเนิ นการจนสาเร็ จ
6.2
ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
6.4
มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
7.1
ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2
ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
7.3
ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
7.4
ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5
ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
7.6
ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยน

ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 98
ร้อยละ 98

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7
ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน
7.8
ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
8.1
ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการ
8.4
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
8.6
ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัตงิ าน ตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
9.1
คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2
คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
9.3
ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
10.1
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
10.3
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4
สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
จนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
10.5
นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียน พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
11.1
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
11.2
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
11.3
จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้

ระดับ 5
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ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 4

ด้วยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด ในกฎกระทรวง
12.1
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2
จัดทาและดาเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
12.4
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
12.6
จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ 1 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
13.1
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา การเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 4

13.2

มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5

มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นที่กาหนดขึน้
ระดับ 5
14.1
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
ระดับ 4
14.2
ผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริ ม 1 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพือ่ พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้ ฯ
ระดับ 5
15.1
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
ระดับ 4
15.2
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

