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ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2564 
  

 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดนั้น 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดมาตรฐานค่าเป้าหมายความสำเร็จของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี    30   เมษายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

ลงนาม............................................. 
    (นางวิลาวัลย์  ปาลี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 
 
 

 

ลงนาม............................................. 
       (นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

เร่ือง   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ประจำปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของนักเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
     2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
         แก้ปัญหา 
    3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
    5. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ *** 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    2. สถานศึกษานำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ 
    3. สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๔. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
    5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    6. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *** 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัด การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเปน็สำคัญ 

๑. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๔. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๖. ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน *** 

 

รายละเอียดที่ 1 
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ค่าเป้าหมายการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 90.85 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 86.71 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85.00 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85.00 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 88.00 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 87.25 
     5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
     5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
     5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
     5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๖๕.๐๐ 
     5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
     5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ ๙7.๐๐ 
     5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ ๙6.๐๐ 
         5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90.๐๐ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 95.๐๐ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 95.๐๐ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 95.๐๐ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 95.๐๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 95.๐๐ 
7) มีทักษะการดำเนินชีวิตสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ *** ร้อยละ 95.๐๐ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

รายละเอียดที่ 2 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

2.7 สถานศึกษา บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง *** 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ร้อยละ ๙1.00 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ ๙๐.00 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๕.00 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙๕.00 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๖.00 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๒.00 

3.6 ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน *** ร้อยละ ๘๐.00 
 


