
 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบั บลงวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙  
 กระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดภายต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ จึงก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาต่อไป 
         
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
  (นายไทยสมบัติ     ถามะพันธ์)    (นายปิโย  ลุสุข) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ 

 
 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๗๓.๗๙ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๐.๓๓ ดีเลิศ 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๗๑ ดีเลิศ 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๗๑ ดีเลิศ 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๐ ดี 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๐ ดี 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ดี 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๗๐ ดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๗๗.๒๕ ดีเลิศ 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๗๖ ดีเลิศ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ดีเลิศ 
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๗๖ ดีเลิศ 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๗ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๒.๓๓ ยอดเยี่ยม 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๘๑ ยอดเยี่ยม 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๒ ยอดเยี่ยม 
    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๘๑ ยอดเยี่ยม 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๓ ยอดเยี่ยม 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๘๒ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๗๘.๐๐ ดีเลิศ 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๗๑ ดีเลิศ 
    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๙ ดีเลิศ 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ดีเลิศ 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ดีเลิศ 

สรุปค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗๘.๐๔ ดีเลิศ 



 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้ สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 
 

ตารางเทียบเคียง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปรคุณภาพ 
๘๐.๐๑ ขึ้นไป ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๐.๐๑ – ๘๐.๐๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๖๐.๐๑ – ๗๐.๐๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๕๑ – ๖๐ ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
รับทราบ  ค าสั่ง  ประกาศ บันทึกข้อความท่ี ................................. 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ลงวันที่   ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทองค า  อุนาวรรณ   
๒ นางลลดา   อินทร์สด   
๓ นางจิราภรณ์   จันทบาล   
๔ นายเฉลิม   พันธ์สวัสดิ์   
๕ นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์   
๖ ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   
๗ นางสาวพิมพ์พร พิรักษา          
๘ นางดวงใจ   นะดาบุตร   
๙ นางสาวฤทัยรัตน์   ค านนท์   

๑๐ นางวรรณิศา   แสนคาน   
๑๑ นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์   ไชยจินดา   
๑๒ นางนวิยา  สีดาห้าว   
๑๓ นางสาววิยกร   เหลือผล   
๑๔ นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล   
๑๕ นางสาวเนตรนภา   พิลารัตน์   
๑๖ นางสาวบุษบา   สาขะสิงห์   
๑๗ นายณัฐวัฒน์    ธงวิชัย   
๑๘ นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   
๑๙ นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   
๒๐ นายธีระพงษ์  บุญทา   


