
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2  
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง  
คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  นโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน 
และภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา 2565  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลัก 
ในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให ้บรรลุ ความสำเร ็จตามเป้าหมายที ่กำหนด  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี  30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

   (นายยงยุทธ   ปูขาว)           ( นายชัยวุฒิ     สวัสดิรกัษ์ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 



 
  
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2  
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
ฉบับลงวันท่ี วันท่ี 30  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

1.1 ร้อยละ 61 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.5 ข้ึนไป 

 1.2 ร้อยละ 61 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
2.5 ข้ึนไป 

 1.3 ร้อยละ 61 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 

 1.4 ร้อยละ 62 ของผู้เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การพูดแนะนำ
ตัวโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ระดับดีข้ึนไป 

 1.5 ร้อยละ  62 ของผู้เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การพูด
แนะนำตัวโดยใช้ภาษาจีนอย่างง่าย ระดับดีข้ึนไป 

 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมี 
วิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.1 ร้อยละ 81 ของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีข้ึนไป 
2.2 ร้อยละ 86 ของนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการประเมิน ผ่าน 

 2.3 ร้อยละ 86 ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตใน
ระดับ 2 ข้ึนไป 

 2.4 ร้อยละ 61 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3.1 ร้อยละ 86 ของนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการประเมิน ผ่าน 

 3.2 ร้อยละ 85 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

 
 
 
 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

4.1 นักเรียนร้อยละ 92  มีความสามารถในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูล 

 4.2 ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 

 4.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีข้ึนไป 
 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5.1 ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ข้ึน
ไป 

 5.2 ร้อยละ 61 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.3 ร้อยละ 61 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.4 ร้อยละ 61 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.5 ร้อยละ 61 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.6 ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.7 ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.8 ร้อยละ 61  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.9 ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพฯ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
 

6. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

6.1 ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาการงานอาชีพฯ  2.5 ข้ึนไป 

 6.2 ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะทางอาชีพอย่างน้อย
คนละ 1 อาชีพ 
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๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1.1 ร้อยละ 93 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

 ๑.๒ ร้อยละ 96 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม  

 1.3 ร้อยละ 82 ของผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษาด้วยความเต็มใจ พร้อมท้ังมีแผนปรับพฤติกรรมสำหรับ
ผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 

2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๒.๑ ร้อยละ 96 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาด้านรักความเป็นไทย ระดับดี
ข้ึนไป 

 ๒.๒ ร้อยละ 96 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

3.1 ร้อยละ 98 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

3.2 ร้อยละ 96 ของนักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.3 ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 4.1 ร้อยละ 86 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบ
สมรรถนะร่างกายในระดับดีข้ึนไป 

 4.2 ผู ้เรียนร้อยละ 82 มีสุขภาวะทางกายที ่เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 

 4.3 ผ ู ้ เ ร ี ยนร ้ อยละ  82 ม ี ส ุ ขภาวะทางจ ิต ใจและอารมณ์   
อยู ่ในเกณฑ์ปกติ สามารถทำงานและอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ความสุข 

 4.4 ร้อยละ 82 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ดนตรี  
1 กีฬา 1 อาชีพ ตามความสนใจและถนัดอย่างน้อย 1 อย่าง 
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มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ท่ีกำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 1.2 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้กระบวนการ PDCA 

 2.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ 6 กลุ่มงาน โดยใช้นวัตกรรม
เป็นฐาน 

 2.3 โรงเรียนมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.4 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.5 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 
 2.6 โรงเรียนมีการจัดการด้านงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.7 ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ท่ีเข้ามาเป็น

ภาคีเครือข่าย  มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.1 โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องตามความจำเป็นของสถานศึกษา 
3.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ินบูรณ
การกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน 

 3.3 โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นรูปแบบแกนมัธยมศึกษา 
 3.4 โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต, ภาษาจีน 

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับ
หน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
4.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้(PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
 

4.3 ครูทุกคนมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 4.4 ครูทุกคนบันทึกข้อตกลง MOU ในการยกระดับประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 4.5 ร้อยละ 85 ของครูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่น 
 4.6 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

นำข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
5.จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีความสะอาดปลอดภัย 
5.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 5.3 โรงเรียนมีแผนป้องกันอุบัติภัย 
 

 5.4 โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 5.5 โรงเรียนจัดทำแผนป้องกัน และจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูต้อง
ปลอดภัย เด็กต้องได้เรียน 
 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 

6.1 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีจัดการเรียนรู้ 
6.2 โรงเรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ E-school ในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

 6.3 โรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครู นักเรียน ในการ
จัดการเรียนรู้ 

 6.4 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีช่องทางในการ
สื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างท่ัวถึง มี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

1.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/โครงงานสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล และจัดทำโครงการสอน 

 1.3 ครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning หรือ Lesson 
Study 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน ท้องถ่ิน และชุมชน มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 2.2 ครูทุกคนเปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่านสื่อท่ี
หลากหลาย 
 

3. มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 3.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเสริมแรงจูงใจทางบวก
ให้กับผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4.1 ครูทุกคนบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์และประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริงและแจ้งผลย้อนกลับสู่นักเรียนเพ่ือนำไปพัฒนา
ตนเอง 

 ๔.2 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

5.1 ครูทุกคนมีกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการ PLC 

 5.2 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 5.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


