ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒ นา
คุณภาพคนไทยและการศึก ษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณ ภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กาหนด
หลั กเกณฑ์และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับ การประกันคุณ ภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบั บ ลงวัน ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนพุทธิรังสี พิบูล และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เพื่ อให้ ก ารพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรียนพุ ท ธิรังสี พิ บู ล มีคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน จึ ง กาหนดค่ าเป้ าหมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(นายสมบัติ รัตนคร)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
2560 2561 2562
ดี
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
75.00 80.00 85.00
75.00

80.00

85.00

80.00
75.00
50.00
80.00
ดี
75.00

85.00
80.00
53.00
85.00
ดีเยี่ยม
80.00

90.00
85.00
56.00
90.00
ดีเยี่ยม
85.00

90.00
90.00
75.00
ดีเยี่ยม
90.00
80.00
80.00

92.00 95.00
92.00 95.00
80.00 85.00
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
95.00 100.00
85.00 90.00
85.00 90.00

80.00

85.00

90.00

80.00

85.00

90.00

80.00

85.00

90.00

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
2560 2561 2562
80.00 85.00 90.00
80.00
ดี
90.00
70.00
75.00

85.00 90.00
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
95.00 100.00
80.00 90.00
80.00 85.00

ดี
75.00

ดีเยี่ยม
80.00

ดีเยี่ยม
90.00

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้ าหมายแต่ล ะมาตรฐานควรกาหนดเป็น ระดับคุณ ภาพ ๔ ระดับ เพื่ อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ตารางเทียบเคียง
ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง

ค่าร้อยละ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79
ร้อยละ 60 - 69
ร้อยละ 50 - 59

๓. การก าหนดค่ าเป้ าหมาย ในแต่ล ะประเด็ น พิ จ ารณา จะก าหนดเป็ น ระดั บ คุ ณ ภาพ หรือ
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

