
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕61 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ภายใน                
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน                 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี  21 ท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น                    
ของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคน                
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ ปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี  6 สิงหาคม                
พ.ศ. 2561 ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ท้ังนี้  ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ            
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว 

  
     ประกาศ ณ วันท่ี  6  กันยายน พ.ศ. 2561 

 
    
 

   ( นางวัชราภรณ์  กล่อมเกล้ียง ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
 
          ( นายสมนึก  พึ่งสุข ) 

                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภาย            
ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ อการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ                           
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  มีคุณภาพและ           
ได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2561  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  6  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

  ( นางวัชราภรณ์  กล่อมเกล้ียง ) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ปีการศึกษา  2561 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดี 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดี 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 

3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 

   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ดี 

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 

   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

  3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ                   
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
•ระดับก าลังพัฒนา  ร้อยละ < 50 
•ระดับปานกลาง     ร้อยละ  50 - 59 
•ระดับดี                ร้อยละ 60 - 69 
•ระดับดีเลิศ           ร้อยละ 70 - 79 
•ระดับยอดเยี่ยม      ร้อยละ 80 -  100  

  
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


