การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่่าเสมอ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
1.2 มีน้่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพื่อค้นหาความรู้
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
ตามความคิดของตนเอง
4.2 น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
4.3 ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อย
ละ 80 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
6.2 ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
6.3 ท่างานร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
และ พัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมมิปัญญา
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
วิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
สถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
ความสามารถ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ระดับดีมาก
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ระดับดีมาก
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่ก่าหนดไว้ใน
ระดับดีมาก
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
ระดับดีมาก
อ่านาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับดีมาก
8.6 ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
ระดับดีมาก
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก่าหนด
ระดับดีมาก
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ระดับดีมาก
ด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่าง
รอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
ระดับดีมาก
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ระดับดีมาก
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ระดับดีมาก
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
ระดับดีมาก
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียน
ระดับดีมาก
การสอนอย่างสม่่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ระดับดีมาก
ทุกคน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
ระดับดีมาก
อ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ระดับดีมาก
ผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ระดับดีมาก
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับดีมาก
12.2 จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
ระดับดีมาก
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
ระดับดีมาก
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของ
ระดับดีมาก
สถานศึกษา
12.5 น่าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
ระดับดีมาก
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีมาก
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
ระดับดีมาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
ระดับดีมาก
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ระดับดีมาก
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ระดับดีมาก
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
ระดับดีมาก
การปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการด่าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ระดับดีมาก
ที่มา : จากการศึกษาคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่จะใช้ในการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้จัดล่าดับคุณภาพการประเมินไว้ 5 ระดับ คือ
ดีเยี่ยม มีค่าน้่าหนักคะแนนเท่ากับ 5
ดีมาก มีค่าน้่าหนักคะแนนเท่ากับ 4
ดี มีค่าน้่าหนักคะแนนเท่ากับ 3
พอใช้ มีค่าน้่าหนักคะแนนเท่ากับ 2
ปรับปรุง มีค่าน้่าหนักคะแนนเท่ากับ 1
การคิดคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ : น่าจ่านวนนักเรียน/ครูที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ไปคิดคะแนนตาม
ค่าน้่าหนัก
การคิดคะแนนแต่ละมาตรฐาน : น่าคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานมารวมกันและน่าไป
เทียบเกณฑ์ 5 ระดับ
มารตรฐานที่ 8 – 15 : พิจารณาจากวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน ผลการปฎิบัติงานเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ระดับ

