
 
ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

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

โดยที่มปีระกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการประกันคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงได้มี
การยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 11 
และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้มาตรฐานตามที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
    (นายอรรณพ  ยะตา) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 



ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

         
 

                                             
                                                          เห็นชอบ 
 
 
 

(นายสมคิด ศรีมูล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยก าหนดค่า
เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1) ผู้เรียนร้อยละ 57 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

- ผู้เรียนร้อยละ 62 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
- ผู้เรียนร้อยละ 55 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
- ผู้เรียนร้อยละ 52 มีความสามารถในการคิดค านวณ 

ดี 

 2) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 
 

 3) ผู้เรียนร้อยละ 81 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี 
 4) ผู้เรียนร้อยละ 81 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
 5) ผู้เรียนร้อยละ 72 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- ผู้เรียนร้อยละ 66 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 61 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 
ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 72 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5  
ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 51 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 6) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 

 3) ผู้เรียนร้อยละ 82 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
 4) ผู้เรียนร้อยละ 82 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ดี 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
ดี 

2.4 ครูและบุคลากรร้อยละ 81 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ดี 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 85 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้  
ดี 

3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดี 
3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 
3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 85 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดี 
3.5 ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้  
ดี 

 
 
 


