
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
เรื่อง กำหนดค�าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

 
 โดยที่มีประกาศใช+กฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ0 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตร0ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ0และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให+ใช+มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แนบท+ายประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให+ใช+มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานศูนย0การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนกุดบงพิทยาคารและปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส�วนร�วมของผู+เกี่ยวข+อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู+ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให+เหมาะสมและสอดคล+องกัน เพื่อนำไปสู�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื ้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๖5  
เมื่อวันท่ี  ๑4  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 เพื่อให+การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
กำหนดค�าเป�าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท+ายประกาศน้ี  

 ประกาศ ณ วันท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

            

            
(  นายอาทิต   กันธินาม ) 

ผู+อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
 

 

 

 



การกำหนดค	าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท'ายประกาศโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
เรื่อง กำหนดค	าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค	าเป�าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู'เรียน ระดับ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ระดับ ดีเลิศ 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห0  คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แก+ปJญหา 
ระดับ ดีเลิศ 

๓) ความสามารถในการสร+างนวตักรรม ระดับ ด ี
๔) มีความสามารถในการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ดีเลิศ 
๕) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ด ี
๖) มีความรู+  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต�องานอาชีพ ระดับ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค9ของผู'เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค�านยิมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท+องถ่ินและความเปMนไทย ระดับ ดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย ระดับ ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร�างกาย  และลักษณะจิตสังคม ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
 2.๑  มีเป�าหมาย วิสัยทัศน0 และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชดัเจน ระดับ ดีเลิศ 
 ๒.2  มีระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 

    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน+นคุณภาพของผู+เรียนรอบด+านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ�มเป�าหมาย  

ระดับ ดีเลิศ 

    2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ระดับ ดีเลิศ 
    2.5  จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู+อย�างมีคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ 
    2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู+ 

ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน'นผู'เรียนเป<นสำคัญ ระดับ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู+ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต0ใช+ในชีวิต

จริงได+ 
ระดับ ดีเลิศ 

3.2  ใช+ส่ือ  เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล�งเรียนรู+ที่เอ้ือต�อการเรียนรู+ ระดับ ดีเลิศ 
   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ดีเลิศ 

 



การกำหนดค	าเป�าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข+อมูลเดิม ผลการประเมินต�างๆ ที่ผ�านมา เพ่ือเปMนข+อมูลฐานในการกำหนดค�าเป�าหมาย 
 ๒. การกำหนดค�าเป�าหมาย แต�ละมาตรฐาน ควรกำหนดเปMน ระดับคุณภาพ ๕  ระดับ เพื่อให+สอดคล+องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 
   ๕      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู�ในระดับยอดเยี่ยม 
   ๔      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู�ในระดับดีเลิศ  
   ๓      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู�ในระดับดี 
   ๒      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู�ในระดับปานกลาง 
   ๑      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู�ในระดับกำลังพัฒนา 

 ๓. การกำหนดค�าเป�าหมาย ในแต�ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปMนระดับคุณภาพ หรือเปMนร+อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำสั่งโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
ท่ี    110 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต	งต้ังคณะกรรมการประเมินและติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปCการศึกษา ๒๕๖5 
------------------------------- 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก+ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  ตามหมวดที่ ๖     
ว�าด+วยการประกันคุณภาพการศึกษา  บัญญัติให+สถานศึกษา  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ว�ามีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวบ�งชี้เปMนประจำทุกปP  เพื่อให+การดำเนินงานเปMนไปด+วยความเรียบร+อย  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๓๙(๑) แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษา  
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เพื่อเปMนการตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน       
ของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน นำผลการประเมินมาจัดทำข+อมูลพื้นฐานเก่ียวกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และนำมาใช+ตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนปPการศึกษา ๒๕๖4  ต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง และสาธารณะชน  จึง
แต�งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการ  ดังน้ี 
  1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด+วย 
  ๑.  นายอาทิต     กันธินาม  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายรชานนท0   ลีเพ็ญ   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวธัญญรัตน0  ขม้ินเขียว  รองประธานกรรมการ 
  5.  นายขวัญชัย   วังสองชั้น  กรรมการ 
  6.  นางลำพูน     เบอร0นาร0ด  กรรมการ 
  7.  นางรำไพ      วงษ0คำซาว  กรรมการ 
  8.  นายธนวัฒน0            พรมเมือง  กรรมการ 
  9.  นางวัจนีย0  พิมพิสนท0   กรรมการ 
  10. นางสาวณฐมน  ชัยสว�าง   กรรมการ 
  11.  นางสาวอรพิณ  คำยา   กรรมการและเลขานุการ 
  12.  นายศาสตรา         พรหมมาแดง  กรรมการและผู+ช�วยเลขานุการ 
 
      มีหน+าท่ี  ให+คำปรึกษาแนะนำแก�คณะกรรมการฝXายต�างๆ อำนวยความสะดวก กำกับติดตามดูแล ประสานงาน 
และวินิจฉัยปJญหา ตลอดจนแก+ปJญหาอันอาจจะเกิดข้ึน 
2. คณะกรรมการดำเนินงานประกันและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด+วย  
     มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู'เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  



        และแก+ปJญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร+างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู+  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต�องานอาชีพ 
  มอบหมายให+ 
  ๑.  นางสาววัจนีย0 พิมพิสนท0   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายธีรพล   นามแสง    รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวปวีณา  เบ+าทองจันทร0   กรรมการ 
  4.  นางสาวอรัชพร    วังคำแหง   กรรมการ 
  5.  นายพรทวี  ยาตาล    กรรมการ 
  6.  นางสุภาพร    เอสส0ลีย0    กรรมการ 
  7.  นายศาสตรา           พรหมมาแดง   กรรมการ 
   8. นางสาวอรพิณ  คำยา     กรรมการ 
  9. นางสาววิลาสินี ศรีสมบูรณ0   กรรมการและเลขานุการ 
  10. นายจีระยุทธ นามโส    กรรมการและผู+ช�วยเลขานุการ 

 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค9ของผู'เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท+องถ่ินและความเปMนไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร�างกาย และจิตสังคม 
  มอบหมายให+ 
  ๑.  นางสาวณฐมน  ชัยสว�าง    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพิทักษ0   เหล�าเจริญ   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาววาสนา     วงศ0ประจิตร   กรรมการ 
  4.  นายพงษ0พัฒน0 สุขใจ    กรรมการ 
  5.  นางสาวกุลธิดา      จุ+มอังวะ    กรรมการ 
  6. นายณัฐพงศ0   ถ่ินนาเวียง   กรรมการ 
  7. นายศรีนคร  ปูXวัง    กรรมการ 
  8. นายวุฒิไกร  ภูศรี    กรรมการ 
  9. นางสุภาพร     เอสส0ลีย0    กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางณัชลิดา  โพธิเจริญ    กรรมการและผู+ช�วยเลขานุการ  



     มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  มีเป�าหมายวิสัยทัศน0และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน+นคุณภาพผู+เรียนรอบด+านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
             และทุกกลุ�มเป�าหมาย 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕  จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู+อย�างมีคุณภาพ 
  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู+ 
  มอบหมายให+ 
  ๑.  นางลำพูน  เบอร0นาร0ด     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเพ่ิมศักด์ิ  พิเนตรเสถียร ณ หนองคาย รองประธานกรรมการ 
  3.  นางอดิศร  เหมืองทอง   กรรมการ 
  4.  นางสาวกฤตยาณี    สีสลวย    กรรมการ 
  5.  นายปกรณ0ทรรศน0  ศรีโยวัย    กรรมการ 
  6.  นางสาววราภรณ0 มีลา    กรรมการ 
  7.  นางสาวชนก  ชัยสะท+าน   กรรมการ 
  9.  นายอภิชัย  ประทุมโม   กรรมการและเลขานุการ 
  10.  นางสาววราภรณ0 มีลา    กรรมการและผู+ช�วยเลขานุการ 
         มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียนเป<นสำคัญ 
  ๓.๑  จัดการเรียนรู+ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต0ใช+ในชีวิตได+ 
  ๓.๒  ใช+สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล�งเรียนรู+ที่เอ้ือต�อการเรียนรู+ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู+เรียนอย�างเปMนระบบและนำผลมาพัฒนาผู+เรียน 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู+ 
       มอบหมายให+ 
  ๑.  นายขวัญชัย   วังสองชั้น   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสุกัญญา  โคตรธรรม   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางรำไพ      วงษ0คำซาว   กรรมการ  
  ๕.  นายธนวัฒน0            พรมเมือง   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวศศิธร  ผาใต+    กรรมการ  
  ๗.  นางสาวจันทร0จิรา ไชยา    กรรมการ 
  ๘.  นางสาวทัศนีย0  เสถียรภัทรนันท0    กรรมการ 

9.  นางสาวอัชราภรณ0 ช�างแคน              กรรมการ 
  10. นางสาวกฤตยฉัตร บุปผารักษ0   กรรมการ 



  ๑1. นางสาวญาณกร บุญราช    กรรมการและเลขานุการ    
  ๑2. นาสาวภาวด ี ภูหัดสวน   กรรมการและผู+ช�วยเลขานุการ 

มีหน+าที่   เก็บรวบรวมข+อมูล บันทึก  สรุปผลการประเมินคุณภาพให+สอดคล+องและเหมาะสมกับคำอธิบายคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓  มาตรฐาน 

 
3. คณะกรรมการฝGายนิเทศและติดตามรายงานสรุปผล ประกอบด+วย 
  ๑.  นางวัจนีย0  พิมพิสนท0   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายธีรพล   นามแสง    รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวทัศนีย0  เสถียรภัทรนันท0   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวปวีณา  เบ+าทองจันทร0   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวอรัชพร    วังคำแหง   กรรมการ 
  6.  นายพรทวี  ยาตาล    กรรมการ 
   7. นางสาวอรพิณ  คำยา     กรรมการและเลขานุการ 
  8. นายศาสตรา            พรหมมาแดง   กรรมการและผู+ช�วยเลขานุการ 
 
 มีหน+าที่ นิเทศติดตามการดำเนินงานและสรุปผลโครงการ/กิจกรรม  

 ให+คณะทำงานศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  และปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัดเพื่อให+เกิดประโยชน0สูงสุดต�อทางราชการ 

    

สั่ง ณ วันที่  22    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
          
         

 
  ( นายอาทิต    กันธินาม ) 

       ผู+อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
 

 

 


