
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนรังสิตวิทยา 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนรังสิตวิทยา     มี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี
การศึกษา  ๒๕๕๔  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  30   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 

 

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

( นางศิโรรัตน์   ไกรสุริยวงศ ์) 

  ผูอ้  านวยการโรงเรียนรังสิตวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศ โรงเรียนรังสิตวทิยา 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยีย่ม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๑.๒ มีน ้าหนกั ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๑.๕ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา 

นนัทนาการตามจินตนาการ 
ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ระดับดีมาก 
๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
มาตรฐานที ่๓   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ระดับดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

ร้อยละ ๘๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค  าถามเพื่อค้นควา้หาความรู้
เพิ่มเติม 

ร้อยละ ๘๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั ร้อยละ ๘๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนองาน ร้อยละ ๘๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที ่๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

ระดับดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูเขียนตาม
ความคิดของตนเอง   

ร้อยละ ๗๕ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง ร้อยละ ๗๕ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๗๕ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๗๕ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที๕่  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร ระดับดี 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๗0  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๗๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๗๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗0  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
มาตรฐานที ่๖   ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกบั
ผู้อืน่ได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีมาก 

๖.๑ วางแผนการทางานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๘๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๖.๒ ทางานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๘๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ ๘๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ ๘๕  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล    

ระดับดีเยีย่ม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ
พฒันาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน าค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบและ
ใชผ้ลในการปรับการสอน 

ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลาเตม็

ความสามารถ 
ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล    

ระดับดีเยีย่ม 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน ระดบัดีมาก 
๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมิน

หรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
ระดบัดีเยีย่ม 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบติัการ 

ระดบัดีมาก 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

ระดบัดีมาก 

๘.๕ นกัเรียนผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ระดบัดีมาก 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา
เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

ระดบัดีมาก 

มาตรฐานที ่๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 

ระดับดีเยีย่ม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ระดบัดีมาก 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตามดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดบัดีมาก 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ระดบัดีมาก 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที ่๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยีย่ม 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ระดบัดีมาก 

๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั
ความสามารถและความสนใจ 

ระดบัดีมาก 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ
ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 

ระดบัดีมาก 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจน
สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ระดบัดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายในก ากบัติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

ระดบัดีมาก 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุก
คน 

ระดบัดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเยีย่ม 

๑๑.๑ หอ้งเรียนห้องปฏิบติัการอาคารเรียนมัน่คงสะอาดและปลอดภยัมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

ระดบัดีมาก 

๑๑.๒ จดัโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน ระดบัดีมาก 

๑๑.๓   จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้      
ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดบัดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

ระดับดีเยีย่ม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

 

 

 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีทีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีเยีย่ม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัวชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๔  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

ระดับดีเยีย่ม 

๑๔.๑ จดัโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม    ภาษาจีนเด่น   
เนน้มารยาทงาม 

ระดบัดีมาก 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามโครงการ ภาษาจีนเด่น  
เนน้มารยาทงาม 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดี
ข้ึนไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที ่๑๕  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่
พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

ระดับดีเยีย่ม 

๑๕.๑ จดัโครงการกิจกรรมการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา   

ระดบัดีมาก 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

  
 

                                                                                              
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


