
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
     โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553  
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพท้ั ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เรื่อง  การใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี ลงวันท่ี 1133  
กรกฎาคม พ.ศ. กรกฎาคม พ.ศ. 22555588  
  

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) 
ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย มาตรา 31 
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ี ก ากับ ดูแล การศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 

           ฉะนั้น อาศัยอ านาจความในมาตรา 5 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 
  

                      โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

                  ประกาศ ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
 

 
 

                                                     
                                                                      (นายวิชัย  บ ารุงศรี) 

                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
 
 
 

 

 

 

 
(รศ.ดร.สุพัตรา  คูหากาญจน์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2560 

................................ 
 

        มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร   
มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 



  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
..................................................................... 

 

 ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จึงปรับมาตรฐานการศึกษา และก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

       ประกาศ ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
    

 

 (นายวิชัย  บ ารุงศรี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
..................................................... 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มีมติเห็นชอบ การก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  
ซึ่งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ได้ร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายในครั้งนี้ และเห็นว่าการก าหนด 
ค่าเป้าหมายประจ าปี ของสถานศึกษา จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ในปีการศึกษาต่อไป  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  ขอขอบคุณคณะท างาน
ทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ในครั้งนี้  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(รศ.ดร.สุพัตรา  คูหากาญจน์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
 



ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับดีขึ้นไป 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


