
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนหวยนางราษฎรบำรุง 

เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 

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

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ

การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการ

การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ.2561 และปรับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผู ปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื ่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหวยนางราษฎรบำรุง มีคุณภาพและมาตรฐาน 

จึงกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้  

     

ประกาศ ณ วันท่ี  4  กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 

 

(นายเฉลิม   วัดโคก) 

ผูอำนวยการโรงเรียนหวยนางราษฎรบำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2565 
.......................................................................................................... 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับ........ดี......... 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 

มาตรฐานการศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 

1. ความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1. รอยละ  8 4 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  2 ข้ึนไป 

2. รอยละ ๘๙ ของนักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและ

เขียนทุกรายวิชาอยูในระดับดีข้ึนไป 

3. รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรียน ระดับ

สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ

ผานเกณฑการประเมิน 

๔. ผ ู  เร ียนร อยละ 7๕ มีผลส ัมฤทธิ ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรอยูในระดับปานกลางข้ึนไป (ระดับผลการเรียน  2 ข้ึนไป) 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

1.รอยละ 7๔ ของนักเรียน มีผลงาน/โครงงาน/ชิ้นงานที ่เก ิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๒. รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและ

เขียนทุกรายวิชาอยูในระดับดีข้ึนไป 

3. ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 1. รอยละ 6๕ ของนักเรียนมีผลงาน/ชิ ้นงาน ในลักษณะโครงงาน/

โครงการ ท่ีเกิดจากการเรียนรูและการฝกทักษะ 

4 . ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. รอยละ 9๒ ของนักเรียน สามารถสืบคนขอมูลขาวสารโดยใช Internet 

และสรุปองคความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสมตามระดับชั้น 

2. รอยละ ๙๐ ของนักเรียน สามารถใชโปรแกรมการสื่อสารได 

3. รอยละ 75 ของนักเรียนสามารถผลิตสื่อหรือชิ้นงาน หรือผลงานได

จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

5 . ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. รอยละ 62 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลี ่ยรวมตาม

หลักสูตรสถานศึกษาต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป 

6 . ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

1. รอยละ 80 ของนักเรียนสามารถวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตาม

ศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม 

 
 
 
 



1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 

มาตรฐานการศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 

1 . คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

1 . รอยละ 95 ของนักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร ในระดับดีข้ึนไป )ระดับ 2  ข้ึนไป(  

2 . รอยละ 97 ของนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการท่ีทางโรงเรียน
จัดข้ึน 

3 . นักเรียนทุกระดับชั้นมีโครงงานคุณธรรม 

4 . รอยละ 93 ของนักเรียนดำรงชีวิตไดโดยนำใชหลักการเรียนรูตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 . ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 1 . รอยละ  9 7 ของนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตามวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย 

3. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

1 . รอยละ  9 6 ของนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตามโครงการบนความ

แตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 

2. รอยละ 96 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมระบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

4 . สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 1  . รอยละ 96 ของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลัง

กายอยางสม่ำเสมอ 

2  . รอยละ 89 ของนักเรียนมีน้ำหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน (ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย) 

3 . รอยละ  9 6 ของนักเรียนท่ีใชรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง 

4. รอยละ  9 8 ของนักเรียนเขารวมโครงการและเขารับการประเมิน

โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเปนประจำทุกป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ..ดีเลิศ.. 
 

มาตรฐานการศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 

1 . การมีเปาหมายวิสัยทัศนและพนัธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. โรงเรียนมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพนัธกิจ ตรงกับ
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับบริบทและ
ความตองการของชุมชนทองถ่ินอยางชัดเจน 

2 . การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1 . โรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินงานการจัดการคุณภาพการศึกษา
โดยใชกระบวนการ  PDCA  

2 . โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3 . โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 

4 . โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนประจำ 

และนำผลการติดตามประเมินผลมาจัดทำรายงานประจำป ( SAR(  

3 . การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. จัดทำหลักสูตรที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง โดยคำนึงถึงบริบท

ของสถานศึกษาและความแตกตางระหวางบุคคล 

2. มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

4 . พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชพี 

1. รอยละ 87 ของครูและบุคลากรไดร ับการพัฒนา ตรงตามหรือ

สอดคลองกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยางนอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

2. ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยระบบการนิเทศ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการขอเลื ่อนวิทยฐานะและโล

รางวัลดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีเพิ่มข้ึน 

4.รอยละ 92 ของครูจัดทำแบบรายงานการปฏิบัติงานประจำป/แบบ

ประเมินตนเอง (PSAR) 

5 . จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

1. โรงเรียนมีความรมร่ืน สะอาด สวยงามและมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอื้อ

ตอการจัดการศึกษา 

2. มีหองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท่ีมีอุปกรณพรอม

ใชงาน 

3. มีโรงอาหาร หองพยาบาล หองน้ำ การบริการน้ำดื ่มที ่สะอาดอยาง

เพียงพอ 

6. การจ ัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

 

1. โรงเรียนมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตครอบคลุมการใชงานบริเวณ

อาคารเรียน 

2. มีการจัดการเรียนรูผานสื่อทางอินเตอรเน็ต เปนสื่อในการจัดการเรียน

การสอน 

 



มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับ.....ดีเลิศ............. 
 

มาตรฐานการศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 
1 . จ ัดการเรียนรู ผ านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
การดำเนินชีวิต 

1. รอยละ 98 ของครู จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. รอยละ  9 8 ของครู จัดกิจกรรมการเรียนรู ที ่เนนนักเรียนไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
3. รอยละ 96 ของครู มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได
จริง 
4. รอยละ 96 ของครูจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนไดฝกทักษะแสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงานและประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

2 . ใชสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

1 . รอยละ  9 7 ของครูสามารถใชสื่อ และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียน
การสอนได 

3 . มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 1. รอยละ 96 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4 . ตรวจสอบและประเมินผู เร ียนอยางเปน

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
1. รอยละ 94 ของครูมีการวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลายตาม
สภาพจริง 

5 . ม ีการแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู และใหขอมูล
สะทอนกล ับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

1. รอยละ 93 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

 
 
 
 

 


