
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม 
เร่ือง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายการ
กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษาโรงเรียนมหรรณพาราม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการ
มีสวนรวมของผูเกี่ยวของท้ังบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลอง
กัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนมหรรณพาราม จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  สิงหาคม  2563 
 
 
 

(นายวิจิตร  สมบัติวงศ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 

 
 
             

(นายศักด์ิสิทธิ์  สุวรรณบูลย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนมหรรณพาราม 
 
 
 
 



เร่ือง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมหรรณพาราม ปการศึกษา 2563 

 
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีจํานวน 3 
มาตรฐาน 

ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
          มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑) มีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
ผูเรียนมีทักษะในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนดในแตละระดับช้ัน 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแกปญหา 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ  ใครครวญไตรตรอง  พิจารณาอยาง

รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปญหา
อยางมีเหตุผล  

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
   ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู ได ท้ังดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม  

เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางส่ิงใหมๆ อาจเปนแนวความคิด  โครงการ 
โครงงาน  ช้ินงาน ผลผลิต  
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในการเรียนรู  การส่ือสาร  การทํางาน  อยางสรางสรรค  และมีคุณธรรม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดาน
ความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือผลทดสอบอื่น ๆ  
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ี
สูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  



๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา  มีคานิยมและจิตสํานึก

ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคม 
๒) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี  
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ  และสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข  เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับ
ผูอื่น  

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
๒.๑ เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
   สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของตนสังกัดรวมท้ังทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบท้ังในสวนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการ
พัฒนา บุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ท้ังดานการพพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนรอบดาน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมท่ีเรียนรวมดวย  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน  พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัด
ใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  และ

สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 
  



๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๓.๑   จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนได
เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมได
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการชวยเหลือพิเศษ ผูเรียน
ไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได  
๓.๒   ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

มีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  
๓.๓   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
๓.๔   ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดนใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ละใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู  
๓.๕   มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู  

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ  
 ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม 
 ระดับ ๔  ดีเลิศ 
 ระดับ ๓  ดี 
 ระดับ ๒  ปานกลาง 
 ระดับ ๑  กําลังพัฒนา 
 


