
 

ประกาศโรงเรยีนบ้านอว้น 
เรื่อง  การกําหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

………………………………………………………………………. 
 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ี
กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคตรวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ้วน จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านอ้วน มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    

 

                  คําเตือน  เดชบุญ 
      (นายคําเตือน  เดชบุญ) 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ้วน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านอ้วน 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
น้ําหนัก  (คะแนน)  

มาตรฐานตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 
ด้านท่ี ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ ๐.๕  
๑.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕  
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ี

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๑ ๕ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑  
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๑  
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา / 

นันทนาการตามจินตนาการ 
๑  

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒  
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ ๕ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๑  
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑  

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๒  

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค้นหาความรู้
เพ่ิมเติม 

๑ ๕ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

๑  

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน ๑  
มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๒  

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ ๕ 
๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑  
๔.๔ มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑  



    
น้ําหนัก  (คะแนน)  

มาตรฐานตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน(ต่อ)   

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร   
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑  
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๑  
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ ๕ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑  

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ๒  
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ ๕ 
๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑  
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
๑  

ด้านท่ี ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑  

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑  

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๒  

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ ๑๐ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๑  

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑  

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑  

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถน
ศึกษา 

๑  

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย เต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๑  

 



 
น้ําหนัก  (คะแนน)  

มาตรฐานตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 
ด้านท่ี ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)   

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

๑  

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๒  

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒ ๑๐ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อํานาจ 

๒  

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑  
๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๒  

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด ๒  
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
๑ ๕ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒  
มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๒  
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
๒  

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๑ ๑๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑  

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสมํ่าเสมอ 

๒  

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

๒  

 



 
น้ําหนัก  (คะแนน)  

มาตรฐานตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 
ด้านท่ี ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)   

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย  
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

๔  

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

๓ ๑๐ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓  

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑  
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑  

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

๑  

๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ ๕ 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕  

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑  
ด้านท่ี ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

๕  

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

๕ ๑๐ 

  
  
    
    



    
    

น้ําหนัก  (คะแนน)  
มาตรฐานตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๕ 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นท่ีกําหนดข้ึน 

  

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓ ๕ 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒  

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓  

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ ๕ 
    
 


