ประกาศโรงเรี ยนวีรวัฒน์โยธิน
เรื่ อง การกาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
.................................................
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนวีรวัฒน์โยธินมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้ าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ ตามอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายณรงค์ พรหมพัชรพล)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวีรวัฒน์โยธิน

การกาหนดค่ าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ (เทียบผลจากปี ๒๕๕๗)
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
ระดับดีเยีย่ ม
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
ร้อยละ ๙๙.๙๕ ได้ระดับดีเยีย่ ม
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้ระดับดีเยีย่ ม
๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
ร้อยละ ๙๘.๙๓ ได้ระดับดีเยีย่ ม
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ร้อยละ ๙๙.๙๕ ได้ระดับดีเยีย่ ม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
ร้อยละ ๙๙.๗๗ ได้ระดับดีเยีย่ ม
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/
ร้อยละ ๙๘.๙๓ ได้ระดับดีเยีย่ ม
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
ระดับดีเยีย่ ม
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
ร้อยละ ๙๘.๙๙ ได้ระดับดีเยีย่ ม
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
ร้อยละ ๙๘.๙๙ ได้ระดับดีเยี่ยม
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ ๙๘.๙๕ ได้ระดับดีเยี่ยม
๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ร้อยละ ๙๘.๙๗ ได้ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
ระดับดีเยีย่ ม
และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
ร้อยละ ๙๙.๗๒ ได้ระดับดีเยี่ยม
เรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ร้อยละ ๙๙.๖๐ ได้ระดับดีเยีย่ ม
ความรู ้เพิม่ เติม
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้
ร้อยละ ๙๙.๖๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้ระดับดีเยีย่ ม

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อ
เขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พสุ จริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชี พที่ตนเอง
สนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๗.๓ ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ ๙๘.๔๕ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๔๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๓๕ ได้ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ ๙๘.๔๕ ได้ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก (ระดับ ๔ )
ระดับ ๔
ระดับ ๕
ระดับ ๕
ระดับ ๔
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ ๙๘.๙๙ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๙๙ ได้ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ ๙๘.๘๒ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๙๙ ได้ระดับดีเยีย่ ม

ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิ
ปั ญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการ
เรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ ๙๘.๗๕ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๗๕ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๗๕ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๖.๒๒ ได้ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยีย่ ม (ระดับ ๕ )
ระดับ ๕
ระดับ ๕
ระดับ ๕
ระดับ ๕
ระดับ ๕
ระดับ ๕

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ งจนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ่ งเสริม
ให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่ งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเ้ รี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีเยีย่ ม (ระดับ ๕ )
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ระดับ ๕
ระดับ ๕

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ น
สั งคมแห่ งการเรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้ นทีกาหนดขึน้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
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มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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