
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) 

 

 

                              

                                               

 

สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 
ตําบลดอนสัก  อําเภอดอนสัก 

จังหวัดสุราษฎรธานี 



 

คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา     
๙(๓) ไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหนึ่ง คือมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 
๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี  การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน     
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งกรมสงเสริม    
การปกครองทองถ่ินไดจัดทํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาและ  
เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด    
             โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย)  สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสุราษฎรธานี   จึงประกาศมาตรฐานการศึกษาและกําหนดคาเปาหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
ตามระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกตอไป 
 
 
 

                                        โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธาน ี๑ (ดอนสักผดุงวิทย)    
                                                  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   สารบัญ 

 
คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
ประกาศโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย)  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๑  
มาตรฐานการศึกษาและเปาหมายระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย)  ๒ 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาและกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
 

 

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละระดับ ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา   
ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน         
วาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒     
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการ 
จัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษา    
ทุกระดับ และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสัก  
ผดุงวิทย) ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงประกาศมาตรฐานการศึกษา 
และกําหนดคาเปาหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) และใชในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามแนบทายประกาศฉบับนี้ 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

           (นายภานุ   อ่ําใหญ) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑  

       (ดอนสักผดุงวิทย)  
 



 

มาตรฐานการศึกษาและเปาหมาย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) 

แนบทายประกาศโรงเรียนโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาและกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๒๘ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน   

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การ 
เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

 
1.ผูเรียนระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ รอยละ 
๖๕ มีผลการประเมินดานการอานอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

 
ดี 

2.ผูเรียนระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ รอยละ 
๖๐ มีผลการประเมินดานการเขียนอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

ดี 

3.ผูเรียนระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ รอยละ 
๖๕ มีผลการประเมินทักษะความรู
ความสามารถดานการส่ือสารอยูในระดับ
ดีข้ึนไป 

ดี 

4.ผูเรียนระดับช้ัน ม.๓ รอยละ ๖๐ มีผล
การประเมินทักษะดานการคิดคํานวณอยู
ในระดับดีข้ึนไป 

ดี 

     2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปญหา 

5.ผูเรียน รอยละ ๖๕ มีผลการประเมิน
โครงงานอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ปานกลาง 

     3) มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

6.รอยละ ๔๐ ของโครงงานท่ีเปน
นวัตกรรมมีผลการประเมินอยูในระดับดี
ข้ึนไป 

ดี 

7.ผูเรียนรอยละ 90 เขารวมกิจกรรม
โครงงานของสถานศึกษา 

ดี 



 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
    ๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
8.ผูเรียนรอยละ ๓๕ มีผลการเรียนระดับ 
๓ ข้ึนไปในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับสาระ
เทคโนโลยี 

ดี 

9.ผูเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 รอยละ 
๓๕ มีผลการทดสอบสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน (LCT) ดานการใชเทคโนโลยี
อยูในระดับดีข้ึนไป 

ปานกลาง 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

10.ผูเรียนรอยละ ๔๕ มีผลการเรียน
รายวิชาไดระดับ 3 ข้ึนไป 

ดี 

11.ผูเรียนรอยละ ๔๕ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) t-score 
ต้ังแต 40 ข้ึนไป 

ปานกลาง 

    6) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีตออาชีพ 

12.ผูเรียนช้ัน ม.๓ รอยละ ๖๕ มีผลการ
ประเมินทักษะดานการปฏิบัติงาน การ
จัดการ รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยูในระดับดีข้ึนไป  

ดี 

13.ผูเรียนช้ัน ม.๖ รอยละ ๖0 มีผลการ
ประเมินเจตคติท่ีดีตองานอาชีพอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
    1)การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 
14.ผูเรียนรอยละ ๗๐ ปฏิบัติตนตามอัต
ลักษณของโรงเรียน 

 
 
ดี 

15.รอยละ ๘๐ ของเครือขายผูปกครอง
มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตนของ
นักเรียนตามอัตลักษณของโรงเรียน ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ดี 

    2)ความภูมิใจในทองถ่ินและความ
เปนไทย 

16.ผูเรียนรอยละ ๙๐ เขารวมกิจกรรม
อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดี 

17.นักเรยีนรอยละ ๗๐ มีความภูมิใจ
และเห็นคุณคาของการอนุรักษวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยในระดับดีข้ึนไป 

ดี 

    ๓)การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

18.ผูเรียนรอยละ ๘๐ เขารวมกิจกรรมท่ี
สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ ไมนอย
กวา ๓ กิจกรรม 

ดี 

 



 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
    4)ดานสุขภาวะทางรางกายและจิต
สังคม 

19.ผูเรียนรอยละ ๗๕ มีสุขภาวะ
ทางดานรางกาย อารมณ สุขภาพจิตใจท่ี
ดีเหมาะสมตามวัย สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

ดี 

สรุปคาเปาหมายมาตรฐานท่ี ๑ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ไวอยางชัดเจน 

20.สถานศึกษามีกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมี
สวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

21.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาโดยใช
กระบวนการเชิงระบบ PDCA 

ดี 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

22.สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมอยาง
นอย 300 รายวิชา 

ดี 

23.สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อยางนอย 20 กิจกรรม 

ดี 

24.สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุมสงเสริม
ทักษะชีวิต อยางนอย 10 ชุมนุม 

ดี 

2.4  พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

25.สถานศึกษาสงเสริมใหครู และ
บุคลากรทุกคนเขารับการอบรมอยาง
นอย 20 ช่ัวโมงตอป 

ดี 

26.สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศการ
สอนอยางนอยคนละ ๒ ครั้งตอป 

ดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

27.สถานศึกษามีโครงการในการจัด
สภาพแวดลอม  พัฒนาภูมิทัศน  
บรรยากาศ และแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนไมนอยกวา ๒ โครงการ 

ดี 

28.สถานศึกษาสงเสริมใหภูมิปญญา
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางนอย ๑ ครั้งตอป
การศึกษา 

ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู 

29.สถานศึกษามีการดําเนินงานดาน
ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดี 

สรุปคาเปาหมายมาตรฐานท่ี ๒ ดี 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

30.ครูผูสอนรอยละ 80 มีและใช
แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียน
สรุปความรูโดยใชผังมโนทัศน  ไมนอย
กวา 2 แผนการจัดการเรียนรูตอภาค
เรียน 

ปานกลาง 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

31.ครูรอยละ ๘๐ สรางส่ือ จัดหาส่ือ 
สําหรับการจัดการเรียนรูอยางนอย ๑๐  
ช้ิน ตอภาคเรียน 

ปานกลาง 

32.ครูรอยละ ๖๐ ใชแหลงเรียนรู
ภายนอกหองเรียนหรือภายนอกโรงเรียน
อยางนอย ๑  ครั้งตอภาคเรียน 

ปานกลาง 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 33.ครูรอยละ  ๘๐  มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอปฏิสัมพันธเชิงบวกใน
ช้ันเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป 

ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

34.ครูรอยละ ๘๐  ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลไมนอยกวา ๓ วิธีตอรายวิชา 

ดี 

35.ครูรอยละ ๘๐ เสนอแนวทางในการ
พัฒนาผูเรียนจากการวิเคราะหผลการ
ประเมิน  

ดี 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

36.ครูทุกคนไดรับการนิเทศการจัดการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) อยางนอยป
การศึกษาละ 2 ครั้ง 

ดี 

สรุปคาเปาหมายมาตรฐานท่ี ๓ ดี 
 

 

 

 

 
 


