
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนเทศบาลวดัมณไีพรสณฑ ์ 
       เรือ่ง การกำหนดมาตรฐานและคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษา  

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปกีารศกึษา  256๕ เพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา               

-------------------------------------- 
 
 

  โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎหมายกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
รวมท้ังประกาศสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม “มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา               
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ            
การประกันคุณภาพภายนอก   

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา                 
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอำนาจ
หน้าท่ีของกระทรวงอื่น ท่ีมีกฎหมายกำหนดไว้ เป็นการเฉพาะ  ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ” 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน             
เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์            
จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง             
ในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา   
  จากมติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/256๕                
เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน 256๕  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนด              
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๕ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมิ นคุณภาพภายใน ตลอดท้ังเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง  การส่งเสริม               
กำกับดูแล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา            
ให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

   ประกาศ ณ  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. 256๕                                                           

 
 
 
 (นายสุเทพ  วันฟั่น) 
                                                               ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

               โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 
 

 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน    1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน  
              1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน  
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียน เป็นสำคัญ 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี ้
มาตรฐานท่ี  1   คุณภาพของผู้เรยีน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
         1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
          2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแกป้ัญหา 
         3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
         5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         6)  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
         1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
         2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
         3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2  มรีะบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดำเนนิงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคญั 
   3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
   3.3  มกีารบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รียน 
   3.5  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



การกำหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

เรื่อง  การกำหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณไีพรสณฑ์  ปีการศึกษา  2565 
..................................................................... 

 
มาตรฐาน ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
          การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
    

1. ร้อยละ 65.00  ของผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบ 
    เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test    
    : RT) ช้ันป.1 มีผลการประเมินระดับ ดี ข้ึนไป  
2. ร้อยละ 65.00 ของผูเ้รียนมีความสามารถในการจัดสอบวัด   
    ความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มี   
    ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีข้ึนไป   
3. ร้อยละ 44.00 ของผูเ้รียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
4. ร้อยละ 25.00  ของผู้เรียนมีความสามารถในการคำนวณ 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบทางการศึกษา   
   ระดับชาติข้ันพื้นฐาน  O-NET  กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ม.3    
   ได้ระดับดีข้ึนไป  
 

      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
          คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

-  ร้อยละ 78.33  ของผู้เรียน  มีความสามารถในการคิด  
   วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา  
   อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ 
   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหาอย่างมี 
   เหตุผล ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละช้ัน  
 

      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม -  ร้อยละ 70.85 ของผู้เรียน  มีความสามารถในการรวบรวม 
   ความรู้  ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม  เช่ือมโยง 
   องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้สร้างสรรค์สิง่ใหม่ 
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มาตรฐาน ค่าเปา้หมาย 

      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
           สารสนเทศและการสื่อสาร 

-  ร้อยละ  65.63  ของผู้เรียน  สามารถใช้เทคโนโลยี   
   สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองในด้าน 
   การเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงาน  อย่างสร้างสรรค์   
   และมีคุณธรรม 
 

      5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม   
          หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ร้อยละ 47.00 ของผูเ้รียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบั 3 ข้ึนไป 
2. ร้อยละ 34.25 ของผูเ้รียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดบั 3 ข้ึนไป 
3. ร้อยละ 47.00 ของผูเ้รียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   ระดับ 3 ข้ึนไป 
4. ร้อยละ 60.00 ของผูเ้รียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่   
   สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
   ระดับ 3 ข้ึนไป 
5. ร้อยละ 80.00 ของผูเ้รียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา  ระดับ 3 ข้ึนไป 
6. ร้อยละ 78.00  ของผู้เรียน  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับ 3 ข้ึนไป 
7. ร้อยละ 69.00 ของผูเ้รียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดบั 3 ข้ึนไป 
8. ร้อยละ 38.80 ของผูเ้รียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

      6)  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

-  ร้อยละ 83.01  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ่   
   งานอาชีพ  มีทักษะในการทำงาน  มีทักษะอาชีพเพือ่การมี   
   งานทำระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 



 
มาตรฐาน ค่าเปา้หมาย 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน        
      1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที ่
           สถานศึกษากำหนด 

-  ร้อยละ 90.53  ของนักเรียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม      
   เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึก  โดยไม่ขัดต่อ 
   กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผ่านเกณฑ์ใน 
   ระดับดีข้ึนไป 
 

      2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย -  ร้อยละ 91.33  ของนักเรียน มีความภูมิใจในท้องถ่ิน   
   เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
   วัฒนธรรมไทยและประเพณีผ่านเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป 
 

      3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ   
          แตกต่างและหลากหลาย 

-  ร้อยละ 86.60  ของนักเรียนยอมรับและอยูร่่วมกันบน 
   ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เช้ือชาติ   
   ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี ได้ตามเกณฑผ์่าน 
   ระดับดีข้ึนไป  
 

      4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม -  ร้อยละ 66.00 ของผู้เรียน  มีน้ำหนกั  ส่วนสูง  และ 
   สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย  
   กระทรวงสาธารณสุข 
-  ร้อยละ 70.00  ของผู้เรียน  มีสุขภาพจิต  สุขอนามัย 
   อารมณ์  สังคม  ตลอดทั้งปลอดความเสี่ยง มีความ   
   ปลอดภัย  มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย     
   สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 
   

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐาน ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดี 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษา     
      กำหนดชัดเจน  

-  สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  สอดคลอ้งกบั    
    บริบทของสถานศึกษา  ได้รับความเห็นชอบจาก 
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สามารถ    
    ตรวจสอบได ้
 

2.2  มรีะบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา -  สถานศึกษามีการดำเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหาร 
   จัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่าย 
 

2.3  ดำเนนิงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียน   
      รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก   
      กลุ่มเป้าหมาย 

-  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดร้ับความเห็นชอบ   
   จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.4  พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
       ทางวิชาชีพ 

-  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการส่งเสริมให้เข้า  
   รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ  20  ช่ัวโมง   
   มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาการ   
   ทำงานของแต่ละกลุม่สาระอย่างน้อยปีการศึกษาละ   
   10  ครั้ง 
 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
      ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

-  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน 
   และภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคม   
   ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย   
   โดยมีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน    
      การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

-  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพฒันาและ 
   การบริการเทคโนโลยี  เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการและ 
   การจัดการเรียนรู้ครบทกุห้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน ค่าเปา้หมาย 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                   ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดี 

3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ  
      และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-  ร้อยละ 93.33 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม  
   มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลักสูตรของ 
   สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน   
   กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ปฏิบัติได ้
-  ร้อยละ 86.66  ของครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้
   ที่สามารถนำไปจัดกจิกรรมได้จรงิ ปฏิบัติจริง 
-  ร้อยละ  86.66  ของครูจัดกจิกรรมให้ผูเ้รียนได้รบั 
   การฝึกทักษะ  กล้าแสดงออก  แสดงความคิดเห็น   
   สรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงาน 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ 
      ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

-  ร้อยละ 91.66  ของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลย ี
   สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมปิัญญา 
   ท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติได้  

3.3  มกีารบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก -  ร้อยละ 87.66 ของครูบรหิารจัดการช้ันเรียน  
   โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก ปฏิบัติได้ 
-  ร้อยละ 95.00  ของครูส่งเสรมิใหผู้้เรียนรักที่จะ 
   เรียนรู้  สร้างบรรยากาศให้กบัผูเ้รียนมีความสุข 
   ในการเรียนรู้  และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี   
   ความสุขได้ ปฏิบัติได้ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  
      และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

-  ร้อยละ 95.00  ของครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
   และประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเป้าหมายในการ 
   จัดการเรียนรู้  ปฏิบัติได้ 
-  ร้อยละ 98.33 ของครูมีการให้ข้อมลูย้อนกลับ 
   แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรูป้ฏิบัติได้ 

3.5  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั   
      เพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจเัรียนรู ้

-  ร้อยละ 96.66 ของครูและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน   
   แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ 
   ข้อมูลป้อนกลบัเพือ่นำไปใช้ในการปรับปรงุและ 
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
-  ร้อยละ 97.66  ของครูได้รับการนเิทศภายในด้าน 
   การจัดการเรียนรู้  ดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ   
   และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครผูู้สอน  เพื่อ 
   นำผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรบัปรุง 
   คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติได้ 



 


