
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.

๒๕๔๕) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓) มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และ

กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจ

หน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 

๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า

รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยม                           

วัดเบญจมบพิตร เพ่ือสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของโรงเรียนแล้ว 

 

ประกาศ  ณ  วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

(นางปัณฑารีย์ บุญแรง)        (นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา)

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ  
                         ระดับชัน้ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
      และแก้ปัญหา มีความสามารถการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจาก IS/โครงงาน/งานประดิษฐ์/งานวิชาการกลุ่มสาระ/  
                         เพ่ิมเวลารู้ 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามท่ี 
      สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบไปด้วย                  

๓ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีคุณภาพและ

มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

(นางปัณฑารีย์ บุญแรง)        (นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา)

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี   
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
                         การสื่อสาร และการคิด ค านวณ   
                         ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 
ระดับดี 

  

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
                         คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
                         แก้ปัญหา มีความสามารถการ 
                         คิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ 
                         ระดับชัน้ 

 
 

 
ระดับดี 

  

  ๓) มีความสามารถในการสร้าง   
                         นวัตกรรมจาก IS/โครงงาน/ 
                         งานประดิษฐ์/งานวิชาการกลุ่ม- 
                          สาระ/เพ่ิมเวลารู้ 

 

 
ระดับดี 

  

  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                         สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ระดับดเีลิศ 
  

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
                         หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ระดับดี 
  

  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ 
                         ที่ดีต่องานอาชีพ 

 

ระดับดเีลิศ 
  

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี   
  ๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
                         หลักสูตร คุณธรรม เป้าหมาย และ  
                         ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 

ระดับดี 

  

  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
                         ความเป็นไทย 

 

ระดับดีเลิศ 
  



  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
                         แตกต่างและหลากหลาย 

 

ระดับดี 
  

  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ 
                         จิตสังคม 

 

ระดับดี 
  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

 

ยอดเยี่ยม 
  

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
                ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 

ยอดเยี่ยม 
  

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
                 สถานศึกษา 

 

ยอดเยี่ยม 
  

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ 
                 ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
 

ยอดเยี่ยม 

  

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
                 ทางวิชาชีพ 

 

ยอดเยี่ยม 
  

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
                 ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 

ยอดเยี่ยม 
  

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
                 การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

ดีเลิศ 
  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ระดับดี 
  

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
                ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                ในชวีิตได้ 

 

 

ระดับดี 

  

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
                 เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ระดับดเีลิศ 
  

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดี   
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
                ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับดี 
  

 


