
 

 

ประกาศโรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
................................................. 

  ตามท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวีรวฒัน์โยธินมีคุณภาพและ
ไดม้าตรฐาน  จึงก าหนดค่าเป้าหมายระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ตามอกสาร 
แนบทา้ยประกาศน้ี 
   
                   ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  

                                                      
                                                                                 (นายณรงค ์ พรหมพชัรพล) 

                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน  อ าเภอเมือง  จังหวดัสุรินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เทยีบผลจากปี ๒๕๕๗) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยีย่ม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ ร้อยละ ๙๙.๙๕ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 
๑.๒ มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 
๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ  ๙๘.๙๓ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ร้อยละ ๙๙.๙๕ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น ร้อยละ ๙๙.๗๗ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการตามจินตนาการ 
ร้อยละ ๙๘.๙๓ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ระดับดีเยีย่ม 
๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ ๙๘.๙๙ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ร้อยละ  ๙๘.๙๙ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ  ๙๘.๙๕ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ  ๙๘.๙๗ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

ระดับดีเยีย่ม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตวั  

ร้อยละ  ๙๙.๗๒ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หา
ความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ ๙๙.๖๐ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหวา่งกนั 

ร้อยละ  ๙๙.๖๐ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีเยีย่ม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง  

ร้อยละ ๙๘.๔๕ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง  ร้อยละ ๙๘.๔๐ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๙๘.๓๕ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 
๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ ๙๘.๔๕ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  ระดับดีมาก (ระดบั ๔ ) 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ ระดบั ๔ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ระดบั ๕ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ระดบั ๕ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ระดบั ๔ 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อ่ืนได้ และมีเจตคตทิีด่ีต่ออาชีพสุจริต  

ระดับดีเยีย่ม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ร้อยละ ๙๘.๙๙ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
ร้อยละ ๙๘.๙๙ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ ๙๘.๘๒ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
ร้อยละ ๙๘.๙๙ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล  

ระดับดีเยีย่ม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  

ร้อยละ ๙๘.๗๕ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ ๙๘.๗๕ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๙๘.๗๕ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ
และใชผ้ลในการปรับการสอน  

ร้อยละ ๙๖.๒๒ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประสิทธิผล  

ระดับดีเยีย่ม (ระดบั ๕ ) 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน  

ระดบั ๕ 

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

ระดบั ๕ 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ  

ระดบั ๕ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

ระดบั ๕ 

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ระดบั ๕ 
๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั

การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเต็มเวลา 
 
 
 
 

ระดบั ๕ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ระดับดีเยีย่ม (ระดบั ๕ ) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ระดบั ๕ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
ระดบั ๕ 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ระดบั ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยีย่ม (ระดบั ๕ ) 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ระดบั ๕ 
๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั

ความสามารถและความสนใจ  
ระดบั ๕ 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

ระดบั ๕ 

๑๐.๔  สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั
จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ระดบั ๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

ระดบั ๕ 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน  

ระดบั ๕ 

 มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ   

ระดับดีเยีย่ม (ระดบั ๕ ) 

๑๑.๑ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  

ระดบั ๕ 

๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผูเ้รียน  

ระดบั ๕ 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดบั ๕ 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง     

ระดับดีเยีย่ม (ระดบั ๕ ) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั ๕ 
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบั ๕ 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ
เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

ระดบั ๕ 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบั ๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบั ๕ 

๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ๕ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  

ระดับดีเยีย่ม (ระดบั ๕) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

ระดบั ๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  

ระดบั ๕ 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นทกี าหนดขึน้  

ระดับดีเยีย่ม (ระดบั ๕) 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วสิัยทศัน์ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

ระดบั ๕ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์
ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

ระดบั ๕ 
 
 
 
 



มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้  

ระดับดีเยีย่ม (ระดบั ๕) 

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

ระดบั ๕ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ระดบั ๕ 
 
 
 
 
 

 


