
 

 
 

การใหความเห็นชอบ 
เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.................................................................................. 

 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก  ไดพิจารณาเรื่องการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ของโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม  
อําเภอวังเจา  จังหวัดตากแลวนั้น 
  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เห็นชอบ ใหดําเนินการกําหนดคาเปาหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  สถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 

 
 

(นายประเสริฐ  ตาวงษ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม  

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันภาพคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคตประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
สอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสําคัญขอหนึ่ง คือมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
31 ใหกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  
 โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตปการศึกษา 256๓ เปนตนไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(นางสาวจุฑามาศ  วงษเขียว) 
ผูอํานวยการโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 

 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 

 เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

................................................................. 

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตอง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ใหใช
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 เพ่ือเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘ โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของ
ผูเก่ียวของท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน   ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

               เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม  มีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน  โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕6๓ 

 

 
(นางสาวจุฑามาศ  วงษเขียว) 

ผูอํานวยการโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 
 



การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบทายประกาศโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับ ๓ ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ระดับ ๓ ดีเลิศ 
    ๑.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน ภาษาไทย อยูในระดับดี ตามเกณฑ
การประเมินของสถานศึกษา 

รอยละ ๗๐ ดีเลิศ 

 ๑.๒ นักเรียนผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการ
สื่อสารในระดับดี 

รอยละ ๗๐ ดีเลิศ 
 

๑.๓ นักเรียนมีความสามารถการสื่อสารการนําเสนอผลงานไดตามเกณฑของสถานศึกษา รอยละ ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๔ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไดตามเกณฑของสถานศึกษา รอยละ ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๕ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ อยูในระดับดี ตามเกณฑการประเมินของ

สถานศึกษา 
รอยละ ๗๐ ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ ๗๐ ดีเลิศ 
 

    ๒.๑ นักเรียนผานเกณฑการประเมิน อาน คิด วิเคราะห อยูในระดับดี รอยละ ๗๐ ดีเลิศ 
    ๒.๒ นักเรียนผานเกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน

การคิด อยูในระดับดี 
รอยละ ๗๐ ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๖๐ ด ี
    ๓.๑ นักเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม อยูในระดับดี ตาม

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
รอยละ ๕๐ ปานกลาง 

    ๓.๒ นักเรียนมีผลงาน จากการทําโครงงาน/สิ่งประดิษฐ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 

รอยละ ๕๐ ปานกลาง 

    ๓.๓ นักเรียนสามารถสรางนวตักรรม รอยละ ๕๐ ปานกลาง 
    ๓.๔ นักเรียนสามารถสรางนวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช และมีการเผยแพร รอยละ ๕๐ ปานกลาง 
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๔.๑ นักเรียนมีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และสรุปความรูได

ดวยตัวเอง และอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

    ๔.๒ นักเรียนผานเกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานการใช
เทคโนโลยี อยูในระดับดี 

รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๖๕  ด ี
    ๕.๑ นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ ๓ ข้ึนไป รอยละ ๖๕  ด ี
    ๕.๒ นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๓ ข้ึนไป รอยละ ๖๕  ด ี



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

    ๕.๓ นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ ๓ ข้ึนไป รอยละ ๖๕  ด ี
    ๕.๔ นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ระดับ ๓ ข้ึนไป รอยละ ๖๕  ด ี
    ๕.๕ นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ ๓ ข้ึนไป รอยละ ๖๕  ด ี
    ๕.๖ นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา ระดับ ๓ ข้ึนไป รอยละ ๖๕  ด ี
    ๕.๗ นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานและเทคโนโลย ีระดับ ๓ ข้ึน

ไป 
รอยละ ๖๕  ด ี

    ๕.๘ นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ ๖๕  ดี 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๖.๑ นักเรียนมีเขารวมกิจกรรมแนะแนวและผานการประเมิน รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๖.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๓ มีความพรอมท่ีศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๖.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๖ มีความพรอมท่ีศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๖.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๓ มีความพรอมในการทํางานและประกอบอาชีพ รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๖.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๖ มีความพรอมในการทํางานและประกอบอาชีพ รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
    ๑.๑ นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในระดับดี รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
    ๑.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
    ๒.๑ นักเรียนรวมกิจกรรมท่ีสงเสริมภูมิปญญาในทองถ่ิน รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
    ๒.๒ นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทย รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
    ๓.๑ นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 

    ๓.๒ นักเรียนรวมกิจกรรมท่ีแตกตางกันทางวัฒนธรรมประเพณี รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
    ๔.๑ นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานในระดับ“ผาน” ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 

    ๔.๒ นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายผานเกณฑมาตรฐานในระดับ“ดี”ข้ึนไป ของกรม
พลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 

    ๔.๓ นักเรียนมีสุขภาพทางจิต อารมณ และสังคมท่ีดีเหมาะสมกับชวงวัย รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 
    ๔.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความสามารถเลนกีฬา/

เครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 ชนิด 
รอยละ ๘๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๒.๑ การมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับ ๔ ดีเลิศ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู ระดับ ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๑. จดัการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
ประยุกตใชในชีวิตจริงได  

รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
 

       ๑.๑ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูแบบActive learning 

รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

      ๑.๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะ การแสดงความ
คิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดตาม
ศักยภาพ 

รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

๒. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๒.๑ ครูมีการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๒.๒ ครูใชแหลงเรียนรูภายในหรือภายนอกสถานศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ในการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

    ๒.๓ ครูจัดการเรียนรูท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อ 
ท่ีหลากหลาย 

รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๓.๑ ครูปฏิบัติตนท่ีมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียนใหผูเรียนรักท่ีจะเรียนรู รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๓.๒ ครูใชวิธีการเชิงบวกในการเสริมแรงผูเรียนใหเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
๔. การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๔.๑ ครูทําบันทึกหลังสอนและนําขอมูลมาทําวิจยัในชัน้เรียน รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
    ๔.๒ ครูใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเปาหมาย 
ในการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

    ๔.๓ ครูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือนาผลไปใชพัฒนาผูเรียน รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

    ๕.๑ ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันทํากระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
วิชาชีพ (PLC) ระดับกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู 

รอยละ ๗๕ ดีเลิศ 

 
 
 


