
 
 
 

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 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  สิงหาคม  2563 
 
 
 

 (นายวิจิตร  สมบัติวงศ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนมหรรณพาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมหรรณพาราม  ปการศึกษา 2563  

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
น้ําหนัก
คะแนน 

คาเปาหมายของโรงเรียน 

น้ําหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพผูเรียน ๕๐.๐๐ ๓๙.๐๐ ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 
๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕.๐๐ ๓.๐๐ ดี 
๖) มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 
๔.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ดีเลศิ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 
๕.๐๐ 

๔.๐๐ ดีเลิศ 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน 
๕.๐๐ 

๔.๐๐ ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๕.๐๐ 
๔.๐๐ ดีเลิศ 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ 84.00 ดีเลิศ 

 



คะแนนการประเมินระดับคุณภาพแตละมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ ๕๐ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  

ระดับ ๔ ดีเลิศ  
ระดับ ๓ ดี  
ระดับ ๒ ปานกลาง  
ระดับ ๑ กําลังพัฒนา  

(ชวงคะแนน ๔๕ – ๕๐)  
(ชวงคะแนน ๔๐ – ๔๔) 
(ชวงคะแนน ๓๕ – ๓๙)  
(ชวงคะแนน ๓๐ – ๓๔) 
(ชวงคะแนนตํ่ากวา ๓๐) 

มาตรฐานท่ี ๒ ๒๕ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
ระดับ ๔ ดีเลิศ  
ระดับ ๓ ดี  
ระดับ ๒ ปานกลาง  
ระดับ ๑ กําลังพัฒนา  

(ชวงคะแนน ๒๓ – ๒๕) 
(ชวงคะแนน ๒๐ – ๒๒)  
(ชวงคะแนน ๑๗ – ๑๙) 
(ชวงคะแนน ๑๔ – ๑๖) 
(ชวงคะแนนตํ่ากวา ๑๓) 

มาตรฐานท่ี ๓ ๒๕ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
ระดับ ๔ ดีเลิศ  
ระดับ ๓ ดี  
ระดับ ๒ ปานกลาง  
ระดับ ๑ กําลังพัฒนา  

(ชวงคะแนน ๒๓ – ๒๕) 
(ชวงคะแนน ๒๐ – ๒๒)  
(ชวงคะแนน ๑๗ – ๑๙) 
(ชวงคะแนน ๑๔ – ๑๖) 
(ชวงคะแนนตํ่ากวา ๑๓) 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
ระดับ ๔ ดีเลิศ  
ระดับ ๓ ดี  
ระดับ ๒ ปานกลาง  
ระดับ ๑ กําลังพัฒนา  

(ชวงคะแนน ๙๐ – ๑๐๐) 
(ชวงคะแนน ๘๐ – ๘๙)  
(ชวงคะแนน ๗๐ – ๗๙) 
(ชวงคะแนน ๖๐ – ๖๙) 
(ชวงคะแนน   ๐ – ๕๙) 

 
 
 

 
 

 


