ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
**************************************************************
โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
กอน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกัน
จึงให ยกเลิ กประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได
กํา หนดการจั ด ระบบโครงสร า งและกระบวนการจั ด การศึ ก ษาให ยึ ด หลั กสํ า คั ญ ข อ หนึ่ ง คื อ มี ก ารกํ า หนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา
31 ใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชน เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมและสอดคลองกัน
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีคุณภาพและ
มาตรฐาน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
จึ ง ประกาศให ใ ช ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายพงษดนัย เดชเดชาโชติ)
ผูอานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบทายประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
************************************
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2563 มีจํานวน 3
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) ผูเ รียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารการคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
2) ผูเ รียนมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหาไดตามเกณฑ
3) ผูเ รียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได
4) ผูเ รียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัย
5) ผูเ รียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต 3.00 -4.00
6ผูเ รียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) ผูเ รียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด
โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยแสดงออกไดอยางเหมาะสม
มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถิ่นและมีความภูมิใจในความเปนไทย
3) ผูเ รียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและความหลากหลาย
4) ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสม่ําเสมอ ไมเจ็บปวยโรครายแรง รักษาอารมณและสุขภาพจิต
ใหดีอยูเสมอ สุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณและแสดงออกอยางเหมาะสมตามชวงวัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคลองกับความตองการชุมชน
2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน
2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
ตรงตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหนง
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรูและสังคมที่ดี กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรูไดอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
2.6 บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได
และดําเนินการอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงดวยวิธีการ
และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สามารถสรุปองคความรู และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่หลากหลายที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี จัดการชั้นเรียนใหเอื้ออํานวย
ตอการเรียนการสอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน และวัยของผูเรียน
และมีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ เปนไปตามเกณฑการประเมินของหลักการวัดผลประเมินผล
มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนนําผลไปใชพัฒนาตนเอง
3.5 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรูไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยน รูสภาพปญหาและ
แกไขไดอยางรวดเร็ว

ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําป 2563
.....................................................................
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได
กําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31
ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบายแผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษา และให ถือว าการประกั น คุณภาพภายในเปน สวนหนึ่งของการบริห ารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีคุณภาพ
และมาตรฐาน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจจึงประกาศกําหนดคาเปาหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อการประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจําป 2563 เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายพงษดนัย เดชเดชาโชติ)
ผูอ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบทายประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําป 2563
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารการคํานวณตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
2) ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาไดตามเกณฑ
3) ผูเ รียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได
4) ผูเ รียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ปลอดภัย
5) ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมตั้งแต 3.00 -4.00
6ผูเ รียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) ผูเ รียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกตามที่
สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ผูเ รียนมีความภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย
แสดงออกไดอยางเหมาะสมสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถิ่นและมีความภูมิใจใน
ความเปนไทย
3) ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี อยูรวมกันอยางมี
ความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
4) ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสม่ําเสมอ ไมเจ็บปวยโรค
รายแรง รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ สุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณและ
แสดงออกอยางเหมาะสมตามชวงวัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการชุมชน
2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน
2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน ดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม ตรงตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ระดับดีเลิศ
รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ
รอยละ 60-69 ไดระดับดี
รอยละ 60-69 ไดระดับดี
รอยละ 60-69 ไดระดับดี
รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ
รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ
รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ
รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ
รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ
รอยละ 70-79 ไดระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตาม
ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานตําแหนง
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรูและสังคมที่ดี กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรูได
ระดับดีเลิศ
อยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
2.6 บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และ
ระดับดีเลิศ
ดําเนินการอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับดีเลิศ
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริง
ระดับดีเลิศ
ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สามารถสรุปองคความรู และสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตได
3.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่หลากหลายที่
ระดับดีเลิศ
เอื้อตอการเรียนรู
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ชั้นเรียนมีอากาศถานเทไดดี จัดการชั้นเรียนให
ระดับดีเลิศ
เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข
มีอิสรเสรีภาพ
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน และวัย
ระดับดีเลิศ
ของผู เ รี ย นและมี ขั้น ตอนการตรวจสอบและประเมิน อย างเปน ระบบ เปน ไปตามเกณฑ การ
ประเมินของหลักการวัดผลประเมินผล มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนนําผลไปใชพัฒนาตนเอง
3.5 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรูไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการ
ระดับดีเลิศ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนรูสภาพปญหาและแกไขไดอยางรวดเร็ว
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

การกําหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
2. มาตรฐานการตัดสินแตละระดับ กําหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให
สอดคลองกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กําลังพัฒนา
3. การกํ า หนดค า เป า หมาย ในแต ล ะประเด็ น พิ จ ารณา จะกํ า หนดเป น ระดั บ คุ ณ ภาพ หรื อ
เปน รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

