
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
************************************************************ 

 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ วันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ และประกาศให้โรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจั ดการศึกษา นั้น 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น ามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา น าไปสู่การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนเกิดความ
มั่นใจว่าจะได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดความ
เชื่อมั่นว่า บุตร หลานของตนจะได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนประกาศ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป  
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
(นายวุฒิศักดิ์ เหล็กค า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เร่ือง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

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

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก ่
 มาตรฐานที่  ๑  คณุภาพของผูเ้รียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน โดยมี  ๒ เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 
  ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม 
  ๕)  มีคุณลักษณะที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  โดยมี  ๖ เป้าหมายการพัฒนา 
 ๒.๑  มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุม่เป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมี  ๖ เป้าหมายการพัฒนา 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 ๓.๖  มีการจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานท าบูรณาการการน้อมน าหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ



 

 

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบั ติ เ กี่ ย วกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
(นายวุฒิศักดิ์ เหล็กค า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับ ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๒ มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดีขึ้นไป 

         ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

         ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

         ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

         ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้เรียน มีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า ๓.๐๐ ร้อยละ ๓ ขึ้น
ไป 

         ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
         ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

         ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

         ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

         ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม ระดับดีขึ้นไป 

         ๕)  มีคุณลักษณะที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะที่สะท้อนความเป็นอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

    ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

มีผลการประเมินด้านการมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ใน การปฏิบัติทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มีผลการประเมินด้านการมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การ น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒ 

    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการประเมินด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มีผลการประเมินด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มีผลการประเมินด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมี ความปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มีผลการประเมินด้านการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับ ดีเลิศ 

    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ ๘๕ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่ 
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    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๘๕ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

    ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูร้อยละ ๙๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูร้อยละ ๘๒ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๘๒ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     ๓.๖  มีการจัดการเรียนศึกษาเพ่ือการมีงานท าบูรณาการ
การน้อมน าหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ครูร้อยละ ๙๐ มีการจัดการเรียนศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าบูรณาการการน้อมน าหลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และเกิดผลส าเร็จในเชิง
ประจักษ์ 

 

หมายเหตุ  
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ก าหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการและให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม      หมายถึงคุณภาพ อยู่ในระดับร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
ระดับ  ดีเลิศ            หมายถึงคุณภาพ อยู่ในระดับร้อยละ ๗๕-๘๙.๙๙ 
ระดับ  ดี      หมายถึงคุณภาพ อยู่ในระดับร้อยละ ๖๐-๗๔.๙๙ 
ระดับ  ปานกลาง      หมายถึงคุณภาพ อยู่ในระดับร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ระดับ  ก าลังพัฒนา   หมายถึงคุณภาพ อยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 
3. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา ก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 


