
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี

เรื่อง  การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

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

 เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  สั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๑  เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับ

สถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน กำกับ

ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนด

เป้าหมายและยุทธศาสตร ์อย่างช ัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศ ึกษาไทยในอนาคต           

รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร  

ทุกคนในโรงเรียน  และผู ้ปกครองนักเรียน  เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา             

การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  มีคุณภาพ  

และได ้มาตรฐาน  จ ึงได ้กำหนดค่าเป ้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

      ลงชื่อ    ผู้ตรวจ 

           (นายนิวัตร  วงศ์วิลัย) 

          เลขานุกรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

               ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 

        (นายไพโรจน์  หนุนภักดี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

 

=



 

ค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ ร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ร้อยละ 75  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์          ร้อยละ 60  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ร้อยละ 80  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        ร้อยละ 85  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ            ร้อยละ 90 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 ร้อยละ 85 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        ร้อยละ 85 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ร้อยละ 80 
-  IS                                              ร้อยละ 85 
-  คอมพิวเตอร์                                 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 80 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย ร้อยละ 80 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
4) สุขภาวะร่างกาย  และจิตสังคม ร้อยละ 80 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ด ี
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด ี



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ด ี
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด ี
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

การใหร้ะดับคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดบัคะแนน (ร้อยละ) ระดบัคณุภาพ 

90.00 – 100.00 ยอดเย่ียม (5) 

75.00 – 89.99 ดีเลิศ (4) 

60.00 – 74.99 ด ี(3) 

50.00 – 59.99 ปานกลาง (2) 

00.00 – 49.99 กำลังพัฒนา (1) 

 


