
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันปง 
ที ่75 / ๒๕62 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………… 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2562 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคตประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  11 ตุลาคม          
พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือการรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านสันปงจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านสันปง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน เมื ่อวันที ่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านสันปงจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามเอกสารดังแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ 

/ การศึกษาระดับ... 



2 

การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 

         (ลงชื่อ) 

                                                                                                             
( นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสันปง  
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
..................................... 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕62 มีจ านวน 
3 มาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

       ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

 
 

2.67 

 
 

56.70 

 
 

ปานกลาง 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.56 55.60 ปานกลาง 

๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 2.56 55.60 ปานกลาง 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 2.78 57.80 ปานกลาง 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2.67 56.70 ปานกลาง 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 3.00 60.00 ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
3.33 

 
63.30 

 
ดี 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4.00 70.00 ดีเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 3.89 68.90 ดี 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 3.44 64.40 ดี 
สรุประดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 3.19 61.90 ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

 
3.56 

 
65.60 

 
ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3.22 62.20 ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลัก
สุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.89 58.90 ปานกลาง 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3.33 63.30 ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

3.00 60.00 ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

3.22 62.20 ดี 

สรุประดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 3.20 62.00 ดี 
 
 
 
 



มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน      เป็น
ส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

3.11 

 
 

61.10 

 
 
ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.11 61.10  
ดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.56 64.60 ดี 
3.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

3.11 61.10 ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.22 62.20 ดี 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.22 62.20 ดี 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3 มาตรฐาน 3.20 62.20 ดี 
 
 

เกณฑ์การประเมินค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ และการแปลผล 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นการแปลผลคุณภาพ ระดับคุณภาพ ร้อยละของผลการประเมิน 

ยอดเยี่ยม ๕ 8๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ 
ดีเลิศ ๔ ๗0.๐๐ – 7๙.๙๙ 

ดี ๓ ๖๐.๐๐ – 69.๙๙ 
ปานกลาง ๒ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 

ก าลังพัฒนา ๑ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การใช้มาตรฐานการศึกษาประจ าปี 2562 ของโรงเรียนบ้านสันปง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
.......................................... 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านสันปง ได้พิจารณาการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจ าปี 2562 ของโรงเรียนบ้านสันปง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  มีมติเห็นชอบและรับรอง 
การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของ
สถานศึกษาต่อไป  
 

 
 

ลงชื่อ…………………………….. 
              ( นายชาตรี เป็งด้วง )  

                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
             โรงเรียนบ้านสันปง 

 


