
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดย
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิด
ว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลง วันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มีการลง
นามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
(1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน   
เป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด 
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานฯ ฉบับลง             
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ื อมุ่งมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ที่ สมศ.จะน าไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดข้ึนต่อไป 



 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จึง
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
       ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
       ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
       ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
       ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
       ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
       ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
       ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
       ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
       ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
       ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
       ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
       ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
       ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
       ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
       การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดย
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิด
ว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4  มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับลง วันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่การ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 4 มาตรฐาน
ที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 
           (นางเมตตา   ศิริรัตน์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ 70ได้ระดับดี 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70ได ้
ระดบัดี 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 70ได้ระดับดี 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดี 
๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดี 

๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระดับดี 
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดี 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดี 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 70ได้ระดับดี 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70ได้ระดับดี 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับดี 

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ระดับดี 
 


