
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
..................................................................... 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) 
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท แมะมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ ต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และ
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพ
ในรอบต่อไป รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข และมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ
ดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒563 

 

           (นายติระ ไกรเทพ)             (นายสมโชค พุทธรักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

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

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม                   
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดและการจัดการเรียนรู้ 
     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

แนบท้ายประกาศ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2563 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
............................................................. 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (10 ประเด็นพิจารณา) 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ  

1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 55 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการคิดค านวณ 
 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 

4. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมบูรณาการในการเรียนรู้ ได้ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

5. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
 

6. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้ 
Google Search  
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
8. ผู้เรียนร้อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
9. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
10. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
11. ผู้เรียนร้อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
12. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับ 2 
ขึ้นไป 
13. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ อยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไป 



 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ (6 ประเด็นพิจารณา) 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

2.โรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจนมีประสิทธิภาพโดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

3. โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน     
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

4. ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางาน ตรงตามความต้องการ สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

14. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

15. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

16. ผู้เรียนร้อยละ ๘5 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

17. ผู้เรียนร้อยละ 100 รักและมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นและวฒันธรรมไทย  

 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 

18. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

19. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีเหมาะสมแต่ละช่วงวัย ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

 



 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

5. โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

6. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ (5 ประเด็นพิจารณา) 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

1. ครูร้อยละ ๙5 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

2. ครูร้อยละ ๑๐0 ผลิต จัดหา และใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก  

3. ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

4. ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

5. ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

 
 


