
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
เร่ือง   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………………… 

    

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์       
สิงหเสนี) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๖   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 
        (ดร.อารรีัสมิ์   วัฒนทองผิว) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
     เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวบ่งชี ้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเย่ียม 
๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง-กายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๑.๓ 
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยง 
ต่อความรุนแรง  โรค ภัย  อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 

ร้อยละ ๙๙ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๖ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๑.๕ มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น ร้อยละ ๙๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๑.๖ 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเย่ียม 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ ๙๙   ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณคา่ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๕   ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 
                   ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

๓.๑ 
มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหลง่เรียนรู้  
และสื่อต่างๆรอบตัว 

ร้อยละ ๙๓ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน ร้อยละ ๙๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๙๒ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
                    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีมาก 

๔.๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน  
ตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสนิใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร ระดับดีมาก 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๙๑ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 



๕.๓ ผลการอ่านประเมิน คิดวเิคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
                   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ร้อยละ ๙๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดี ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม 

๗.๑ 
ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๒ 
ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลและใช้ข้อมลูในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๓ 
ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๙๗ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๔ 
ครูใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น   
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๕ 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ           
ที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๖ 
ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแกไ้ข ปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๗ 
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๘ ครูประพฤติ ปฏิบัตตินเป็นอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๘ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

๗.๙ ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมาย เต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ ๙๕ ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ระดับดีเย่ียม 
๘.๑ ผู้บริหารมี วิสยัทัศน์ ภาวะผู้น าและ ความคิดริเริม่ที่ เน้นการพัฒนาผู้เรยีน ระดับดีเยี่ยม 

๘.๒ 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ระดับดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดับดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารและการจดัการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

๘.๖ 
ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพ 
และเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่     
                    อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด ระดับดีเยี่ยม 

๙.๒ 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้ บรรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

ระดับดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ     
                     ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเย่ียม 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๒ 
จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถและ
ความสนใจ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๓ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนดั 
และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๔ 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ด้ด้วย
ตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๕ 
นิเทศภายในก ากับ ตดิตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง การเรยีนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                     พัฒนาเต็มศักยภาพสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา   
                     เต็มศักยภาพ 

ระดับดีเย่ียม 

๑๑.๑ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรยีนมั่นคง สะอาด  ปลอดภยัมีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การไดด้ีสภาพแวดล้อมรม่รื่นมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๓ 
จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
                     ในกฎกระทรวง 

ระดับดีเย่ียม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๒ 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี  มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๓ 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๕ 
น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม              
                     แห่งการเรียนรู ้

ระดับดีเย่ียม 

๑๓.๑ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้       
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๓.๒ 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวบ่งชี ้

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา  

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
                      และจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น 

ระดับดีเย่ียม 

๑๔.๑ 
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเป็นผู้ประพฤติดี มคีวามรู้ และเป็นนักอนรุักษ์
วัฒนธรรมไทย 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๒ 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนเป็นผู้ประพฤติดี มคีวามรู้ และเป็นนักอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                      เพ่ือพัฒนาและ ส่งเสริม 

ระดับดีเย่ียม 

๑๕.๑ 
จัดโครงการกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสรมิกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๒ 
ผลการด าเนินงานจดัโครงการกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมกระบวนการคดิวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

 
 

 


