
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมาย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
................................................................... 

    

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ได้ด าเนินการวิเคราะห์ และทบทวนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น
ของสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 นอกจากนี้ได้
ทบทวนค่าเป้าหมายของสถานศึกษาและให้สอดรับกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2561 เ พ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา
และการก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 
  ประกาศ ณ วันที่  28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
                                             (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 
 
 

 
 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

       มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย    
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  

 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
     เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)     

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

    1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

      2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

      3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

      4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
 

 
 
 
 

 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
 
      

 
 

 


