
 

 
 

ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
************************************************************** 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ
กอน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกัน 
จึงให ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได
กําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสําคัญขอหนึ่งคือมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
31 ใหกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชน เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเหมาะสมและสอดคลองกัน  
 เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีคุณภาพและ
มาตรฐาน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
การประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป 
 

              ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 

                      (นายพงษดนัย  เดชเดชาโชติ)    
     ผูอานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

 
   

  
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนบทายประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
************************************ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2563 มีจํานวน 3 
มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ  
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    

1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารการคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

2) ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

 แกปญหาไดตามเกณฑ 

3) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได  

4) ผูเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 

5) ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต 3.00 -4.00  

6ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    
1) ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

2) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทยแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถ่ินและมีความภูมิใจในความเปนไทย 

3) ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธดี อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทาง

วัฒนธรรมและความหลากหลาย 

4) ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสมํ่าเสมอ ไมเจ็บปวยโรครายแรง รักษาอารมณและสุขภาพจิต

ใหดีอยูเสมอ สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณและแสดงออกอยางเหมาะสมตามชวงวัย 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

        2.1 สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ 

และสอดคลองกับความตองการชุมชน 

        2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ติดตามและประเมินผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน 

        2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ตรงตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด  



        2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหนง 

        2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรูและสังคมท่ีดี กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรูไดอยางท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย 

        2.6 บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได  

และดําเนินการอยางเปนระบบ 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
        3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงดวยวิธีการ 

และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถสรุปองคความรู และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  

        3.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

        3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี จัดการชั้นเรียนใหเอ้ืออํานวย 

ตอการเรียนการสอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ 

        3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน และวัยของผูเรียน 

และมีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ เปนไปตามเกณฑการประเมินของหลักการวัดผลประเมินผล 

มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนนําผลไปใชพัฒนาตนเอง  

      3.5 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรูไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 

สรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยน รูสภาพปญหาและ 

แกไขไดอยางรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําป 2563 
..................................................................... 

  
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได
กําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 
ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบายแผน 
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตอง 
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีคุณภาพ
และมาตรฐาน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจจึงประกาศกําหนดคาเปาหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจําป 2563 เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
การประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  
 

        ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 

                      (นายพงษดนัย  เดชเดชาโชติ)    
     ผูอานวยการโรงเรยีนประสาทรัฐประชากิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบทายประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําป 2563 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารการคํานวณตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ 

2) ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาไดตามเกณฑ 

รอยละ 60-69 ไดระดับดี  

3) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได  รอยละ 60-69 ไดระดับดี 

4) ผูเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

ปลอดภัย 

รอยละ 60-69 ไดระดับดี 

5) ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียน

เฉลี่ยรวมตั้งแต 3.00 -4.00  

รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ 

6ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  รอยละ 70-79 ไดระดับดเีลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1) ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

รอยละ 70-79 ไดระดับดเีลิศ 

2) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย

แสดงออกไดอยางเหมาะสมสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถ่ินและมีความภูมิใจใน

ความเปนไทย 

รอยละ 70-79 ไดระดับดเีลิศ 

3) ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธดี อยูรวมกันอยางมี

ความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 

รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ 

4) ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสมํ่าเสมอ ไมเจ็บปวยโรค

รายแรง รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณและ

แสดงออกอยางเหมาะสมตามชวงวัย 

รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

2.1 สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ

ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการชุมชน 

ระดับดีเลิศ 

2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน 

ระดับดีเลิศ 

2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน ดําเนินการ

อยางเปนรูปธรรม ตรงตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด  

ระดับดีเลิศ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตาม

มาตรฐานตําแหนง 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรูและสังคมท่ีดี กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรูได

อยางท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับดีเลิศ 

2.6 บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และ

ดําเนินการอยางเปนระบบ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ระดับดีเลิศ 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริง

ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถสรุปองคความรู และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได  

ระดับดีเลิศ 

3.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู  

ระดับดีเลิศ 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ชั้นเรียนมีอากาศถานเทไดดี จัดการชั้นเรียนให

เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข      

มีอิสรเสรีภาพ 

ระดับดีเลิศ 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน และวัย

ของผูเรียนและมีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ เปนไปตามเกณฑการ

ประเมินของหลักการวัดผลประเมินผล มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนนําผลไปใชพัฒนาตนเอง  

ระดับดีเลิศ 

3.5 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรูไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ

ปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยนรูสภาพปญหาและแกไขไดอยางรวดเร็ว 

ระดับดีเลิศ 

 

 

 
การกําหนดคาเปาหมาย 

 1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแตละระดับ กําหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพ่ือให
สอดคลองกับการประเมิน ดังนี้ 
    ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  
   ระดับ 3 ดี 
   ระดับ 2 ปานกลาง  
   ระดับ 1 กําลังพัฒนา 
 3. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปนระดับคุณภาพ หรือ 

เปน รอยละ ตามความเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
 


