
 

 

ประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

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

 โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาและนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 โรงเรียน โมคลานประชาสรรค์ จึงก าหนด มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะน าไปสู่
การพัฒนา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 

           โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จงึประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 

                                                     

     ( นายปชานนท์  ชนะราวี) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์   

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

……………………………………………………………….. 

                มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
  ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  
            ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม ได้แก่ มีวินัย มุ่งม่ันในการท างานและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  

  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  

 

 

 



มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก

กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 

  ๓.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 

  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

                ระบบคุณภาพหรือระบบประกันคุณภาพท่ีน ามาใช้ คือ การมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

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

 โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ซึ่ง
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  

           เพ่ือให้การพัฒนา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

     ( นายปชานนท์  ชนะราวี) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ.......... 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ 55.08 ระดับ 3 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 47.03 ระดับ 3 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 44.92 ระดับ 4 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 26.69 ระดับ 3 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 32.5 ระดับ 1 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 95.24 ระดับ 4 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 52.97 ระดับ 3 

 1.1 มีวินัย ร้อยละ 95    ระดับ 4 

 1.2 มุ่งม่ันในการท างาน ร้อยละ 48.35 ระดับ 3 

 1.3 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90     ระดับ 4 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 57.25 ระดับ 4 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 64.4 ระดับ 3 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 68.22 ระดับ 4 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ  4 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ  4 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ  3 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ระดับ  3 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ระดับ  3 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ  4 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ  3 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

ระดับ  3 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ.......... 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ระดับ  4 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับ  4 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

ระดับ  3 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 
ระบบคุณภาพหรือระบบประกันคุณภาพท่ีน ามาใช้ คือ การมีส่วนร่วม  

ระดับ 4 

 

 

 



 


