
 
ประกาศโรงเรียนวัดแหลม 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในชองสถานศึกษา 

**************************************************** 
   โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
 พ.ศ.  2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
 ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง  
 ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตรวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดแหลม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้ก าหนดค่า  
 เป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  บิดา  มารดา  นักเรียนและชุมชน  
 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน  
 คุณภาพภายนอก  
   เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดแหลม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
 
  
       (ลงช่ือ) 
           (  นายสุรพล  มูลศรี  ) 
                ผู้ อ านวยการโรงเรียนวัดแหลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดแหลม 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม 
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ดีเย่ียม 
1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ดีเย่ียม 
1.3  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากภาวะท่ีเส่ียงต่อ     
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

ดีเย่ียม 

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ดีเย่ียม 
1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ดีเย่ียม 
1.6  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ดีเยี่ยม 
2.1  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ดีเย่ียม 
2.2  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ดีเย่ียม 
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ดีเย่ียม 
2.4  ตระหนัก  รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ดีเยี่ยม 

3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่าง ๆ  รอบตัว 

ดีเย่ียม 

3.2  มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  ดีเย่ียม 
3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ดีเย่ียม 
3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีเยี่ยม 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ฟังและดูและส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม     
ความคิดจองตนเอง 

ดีเย่ียม 

4.2  น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ดีเย่ียม 
4.3  ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  ดีเย่ียม 
4.4  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ดีเยี่ยม 
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ดีเย่ียม 
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ดีเย่ียม 
5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ดีเย่ียม 



5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ดีเย่ียม 
6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ดีเย่ียม 
6.3  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ดีเย่ียม 
6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  ดีเย่ียม 
ด้านการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ      
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ดีเย่ียม 

7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ดีเย่ียม 

7.3  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

ดีเย่ียม 

7.4  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ดีเย่ียม 

7.5  ครูมีการการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการท่ีหลาหลาย 

ดีเย่ียม 

7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ      
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ดีเย่ียม 

7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผล 
ในการปรับการสอน 

ดีเย่ียม 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  ดีเย่ียม 
7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดีเย่ียม 
8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ    
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

ดีเย่ียม 

8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน     
แผนปฏิบัติการ 

ดีเย่ียม 

8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ดีเย่ียม 
8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการการศึกษา ดีเย่ียม 
8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 



9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ดีเย่ียม 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

ดีเย่ียม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาใส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีเย่ียม 
10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 

ดีเย่ียม 

10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดีเย่ียม 

10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

ดีเย่ียม 

10.5  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ       
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

ดีเย่ียม 

10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย มีส่ิงอ านวย        
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

ดีเย่ียม 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ดีเย่ียม 
11.3  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้  
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 
12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเย่ียม 

12.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา       
คุณภาพสถานศึกษา 

ดีเย่ียม 

12.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ        
สถานศึกษา 

ดีเย่ียม 

12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีเย่ียม 

12.6  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดีเย่ียม 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 



13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีเย่ียม 

13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีเย่ียม 

ด้านอัตลักษณ์ของถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม 

14.1  จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ดีเย่ียม 
14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงบรรลุตามเป้าหมาย  ดีเย่ียม 
ด้านมาตรการส่งเสริม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม 

15.1  จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ดีเย่ียม 
15.2  ผลการยกระดับมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  


