
 

 

ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                          เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545     

มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภ ท          
และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสารธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา        
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ในการประชุม ครั้งที่ 3/256๓ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม   
พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                  

 
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
 
 
 

       
 
                                                               (นายประสิทธิ์  พ่วงภักดี)  
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ละมาตรฐานมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
               1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ร้อยละ 88 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 88 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 88 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

 
 
 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 85- 100 
ระดับ  ดีเลิศ  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 75- 84 
ระดับ  ดี  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 65- 74 
ระดับ  ปานกลาง หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 55- 64 
ระดับ  ก าลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 54 
3. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือร้อยละเป็นไป

ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๘ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดีข้ึนไป 

   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๘8 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๘8 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับดีข้ึนไป 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๘8 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ ๘8 มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละรายวิชาในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

   ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘8 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ ๘8 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ ๘8 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
ไทย ระดับดีขึ้นไป 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ผู้เรียนร้อยละ ๘8 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ ๘8 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 
   ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 

   ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 
   ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 
   ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 

   ๕) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๘) 

   ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ได ้

    ครูจ านวนร้อยละ ๘8 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

   ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    ครูจ านวนร้อยละ ๘8 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    ครจู านวนร้อยละ ๘8 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

   ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   ครูจ านวนร้อยละ ๘8 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

   ครูจ านวนร้อยละ ๘8 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 


