
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 
 
 
 
 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอบ้านโป่ง      จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
………………………………………………… 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖1  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

     ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
                                 
                 
                                                                                   
                                                             
 
       (นายวรรณชัย  รังษี) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
  
  
  
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
................................ 

          มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
พ.ศ. 2564 มีจ านวน   ๓  มาตรฐาน ดังนี้ 
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

                      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      ๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ                            
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                
          และแก้ปัญหา 
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                            
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
………………………………………………… 

อาศัยอ านาจความในมาตรา 5 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
พ.ศ.25๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  ในการประชุม 
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ร้อยละ 92 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
        ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 92 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ 84 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละ 92 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ 5 

        ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ร้อยละ 96 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

        ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ 98 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ร้อยละ 99 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ 97 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ร้อยละ 94 

ได้ระดับดีขึ้นไป 



 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
      ๒.๑ มีเป้าหมายหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร    
            สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
            คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
            จัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
            ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
            การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

  
        ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 
 
                                                                                        
                                                                  (นายวรรณชัย  รังษี) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 


