
 
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  17  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  โรงเรียนระหานวิทยา  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 
2/๒๕๖2  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  ๒๕๖2   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนระ
หานวิทยามีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
                                                                               (นายสมเกียรติ    ผ่องจิต) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนระหานวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเ้รียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดเีลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดเีลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดเีลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดเีลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดเีลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดเีลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ค าสั่งโรงเรียนระหานวิทยา 
ที่ 146 / ๒๕62 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
----------------------------------------------- 

เพ่ือให้ระบบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนระหานวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิ 
และเกิดประสิทธิผล จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๒/๒๕๔๖  สั่ง  ณ  
วันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอ านาจการบังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการและส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่  
อ านวยการ  ปรึกษา  แนะน า ก ากับติดตาม การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. คณะกรรมการมาตรฐานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่  วางแผน  
ด าเนินการ ติดตาม รวบรวม ประมวลผล  พร้อมทั้งสรุปผล การด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา ประกอบด้วย  

๒.๑ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑ นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายเกรียงศักดิ์   แสวงเจริญ ประธานคณะกรรมการ       ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.๔ นายสังวร กรพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.๕ นายชาญ หน่อสุริยวงศ์ ผู้แทนผูป้กครอง ที่ปรึกษา 
๑.๖ นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๗ นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๘ นางอุไรวรรณ คล้ายเนียม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๙ นายคมศิลป์ ขันลุย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๑๐ นางวิไลพร พฤษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๑๑ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๓. คณะกรรมการจัดท า มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ จัดท ามาตรฐาน 
การศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕62 ประกอบด้วย  

๓.๑ นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางอุไรวรรณ  อุดมสุข ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๔ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๕ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๖ นางสาวสุรัตน์    อ่ิมเพ็ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๗ นางอุไรวรรณ   คล้ายเนียม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๘ นางทัศนีย์   จันทร์หา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๙ นายครองรัชต์     พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๐ นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๑ นางนงนุช พระเกตุ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาววันแรม หมอนอิง ครูช านาญการ กรรมการ 
3.13 นางสาววิไล มาลาหอม ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๑๔ นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวธาวิน ี ดอนตุ้มไพร ครชู านาญการ กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวดวงใจ        แก้วสูงเนิน ครชู านาญการ กรรมการ 
๓.๑๗ นายอนุกร ชั่งเกวียน ครผู้ช่วย กรรมการ 
๓๑๘ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

 4. คณะกรรมการจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา   ปฏิบัติหน้าที่  วางแผน  
ด าเนินการ ติดตาม รวบรวม ประมวลผล  พร้อมทั้งสรุปผล การด าเนินการการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 2562 ประกอบด้วย  

4.๑ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.๒ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงษ์วรากร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางสาววิไล มาลาหอม ครูช านาญการ กรรมการ 
4.6 นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน ครูช านาญการ กรรมการ 
4.7 นายเพิ่มพูน เพ่ิมพรม ครูช านาญการ กรรมการ 
4.8 นางสาวประภาศิริ มีมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
4.9 นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



 ทั้งนี้    ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  เกิดผลดีต่อทางราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่  10   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕62 
          
 
 

 

( นายสมเกียรติ   ผ่องจิต ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนระหานวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๓ O-NET ๑๒ ค่านิยมจ าได้ใช้เป็น อ่านเขียนคล่อง เรียนรู้ได ้ใส่ใจเด็กพิเศษ 
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ร่วมรับผดิชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้


