
 
 

 
ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม 

เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

******************************************** 

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษาโรงเรียนมหรรณพาราม จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดกําหนดคาเปาหมายของสภาพการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของท้ังบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมหรรณพาราม มีคุณภาพและได
มาตรฐาน โรงเรียน จึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
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เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) 

มาตรฐาน/ ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับดี 
1. มีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ระดับดี 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

ระดับดี 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   ระดับดี 

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดี 

6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ระดับดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม 

2. มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยี่ยม 

3. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.1 เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ระดับดีเลิศ 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ระดับดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ระดับดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ระดับดีเลิศ 

 

 



การใหระดับคุณภาพ    

มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพผูเรียน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
◆ผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียนการส่ือสารและการคิดคํานวณตํ่ากวาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 

◆ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตํ่ากวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

◆ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตํ่ากวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  

◆ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมตํ่ากวาเปาหมาย ท่ีสถานศึกษากําหนด 
ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

◆ผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียนการส่ือสารและการคิดคํานวณเปนไปตามเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด  

◆ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

◆ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตาม เปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  

◆ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมาย ท่ีสถานศึกษากําหนด  
ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

◆ผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียนการส่ือสารและการคิดคํานวณเปนไปตามเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด   

◆ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด 
◆ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมี วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และ แกปญหาได  

◆ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม  

◆ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสมปลอดภัย  

◆ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

◆ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปา หมายท่ีสถานศึกษากําหนด 



ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

◆ผูเรียนมีความสามารถในการอานการเขียน การส่ือสาร และกาคิดคํานวณสูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษา กําหนด  
◆ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  

◆ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมี วิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได  

◆ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

◆ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในดาน การเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน  

◆ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพรอม ท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน และ
การทํางาน หรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

◆ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวาเปาหมาย ท่ีสถานศึกษากําหนด 
ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ◆ผูเรียนมีความสามารถในการอานการเขียน การส่ือสาร

 และกาคิดคํานวณสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษา กําหนด ◆ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  

◆ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยาง มีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
  
 โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได  

◆ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนําไปใชและเผยแพร 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา 
 

◆เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจสูสถานศึกษากําหนดไมชัดเจน  
◆มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผล ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ปานกลาง ◆เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจสูสถานศึกษากําหนดชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติ ◆มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



ดี ◆เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจสูสถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
เปนไปไดในการปฏิบัติ  
◆มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

◆ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย  
◆พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

◆จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัด การเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
◆จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ◆มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ความตองการชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแหงชาติเปนไปไดในการปฏิบัติ  
◆มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย  

◆ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
◆พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา  
◆จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย  

◆จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ◆มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติเปนไปได ในการปฏิบัติทันตอการ
เปล่ียนแปลง  
◆มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย  
 มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนแบบอยางได  
◆ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเปนแบบอยางได  
◆พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของครูและ
สถานศึกษาและจัดใหมี ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  
◆จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัด การเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย  
◆จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 



กําลังพัฒนา 
 

◆จัดการเรียนรูท่ีไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

◆ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีไมเอื้อตอการเรียนรู  

◆ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ 
ปานกลาง ◆จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  
◆ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  

◆ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผล มาพัฒนาผูเรียน 
ดี ◆จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  

◆ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
◆ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน  
◆มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
◆มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ◆จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษามีแผนการจัด การเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริงและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได  
◆ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

◆ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะ สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมา
พัฒนาผูเรียน  
◆มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเด็กรักท่ีจะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
◆มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ◆จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริงและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร  
◆ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู  รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอื้อตอการเรียนรูโดยสราง
โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

◆ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมา
พัฒนาผูเรียน  

◆มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  เด็กรักท่ีจะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
◆มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู  ครู  และผูเกี่ยวของ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 


