
 
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา 

******************************************************************* 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้อง จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง    
คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท         
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ   
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา๙(๓) มาตรา ๔๘แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม        
พ.ศ.๒๕๖๑ 
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจักราชวิทยา มีคุณภาพและ
มาตรฐานโรงเรียนจักราชวิทยา จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดให้  
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เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด 
     ค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ        
     อภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
มีเกรดเฉลี่ย GPA ๓.๐๐ ขึ้นไป 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 

คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ระดับ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ดีเลิศ 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา  
       ผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
       และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีเกณฑ์ 
คุณภาพระดับ ๓ ขึ้นไป 

 
 เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน   
โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจักราชวิทยาจึงได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๑.๗๕ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕   เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
 

(นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจักราชวิทยา 

 

 

 

 

 

 
 


