
 
 
 

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 
เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑      
(บ้านเก่าวิทยา) ครั้งที่....๒..../๒๕๖๕  เมื่อวันที่..๑๒.....เดือน.กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้พิจารณาประกาศ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  เห็นชอบให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนได้ 

 
 

       (ลงชื่อ)  ............................................................... 
             
                     
          ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายประสาน  สงวนพันธ์) 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 
เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 โดยที่มีประกาศให้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เ พ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช 
๒๕๖๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ (๙) มาตรา ๑๗ (๖) ได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีมาตรฐานการศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับ
มติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๑   จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
 

  ประกาศ    ณ    วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                         

สิบเอก 

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      (ชาญโรจน ์  ทัณกาศ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 
 



 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

(มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่) 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายตามมาตรฐาน 

การศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๗๐ ดี 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๕ ดีเลิศ 

    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๐ ดี 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐ ดีเลิศ 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ดี 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด ๘๐ ดีเลิศ 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ดีเลิศ 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ ดีเลิศ 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๙๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีสอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและพืน้ทีน่วัตกรรม 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๙๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๘๐ ดีเลิศ 



 


