
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

------------------------------------- 
 ดวยมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ สําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ
ทุกระดับกอนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานใหสอดคลองกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕มาตร ๙ (๓) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญ
ขอที่หน่ึง คือมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑  ใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัด และ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานการศึกษา และเปนแนวทางในการกําหนด
เปาหมายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กําหนด จึงยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนหลักเทียบเคียง



 

สําหรับสถานศึกษาหนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
เอกสารแนบทายประกาศฉบับน้ีเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยกําหนด
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  ๓ มาตรฐาน ๒๒ ประเด็นพิจารณา ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศน้ี 
 
 
  ทั้งน้ี ใหมผีลใชบงัคับต้ังแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
        (นายภักดี  ศิริพรรณ) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
............................................................... 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
  ๑.๑.๑.๑) รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมีผลการเรียนในการอาน การเขียน การสื่อสาร 
ภาษาไทย ต้ังแตระดับ ๒ ข้ึนไป 
  ๑.๑.๑.๒) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนมีผลการเรียนในการอาน การเขียน การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ต้ังแตระดับ ๒ ข้ึนไป 
  ๑.๑.๑.๓) รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมีผลการเรียนในการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร 
ต้ังแตระดับ ๒ ข้ึนไป 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา 
   ๑.๑.๒.๑) รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดจําแนก
แยกแยะ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ต้ังแตระดับ ๒ ข้ึนไป 
    ๑.๑.๒.๒) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิด
ใครครวญไตรตรอง คิดพิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ต้ังแตระดับ ๒ ข้ึนไป 
   ๑.๑.๒.๓) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ต้ังแตระดับ ๒ ข้ึนไป 
   ๑.๑.๒.๔) รอยละ ๖๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ต้ังแตระดับ ๒ ข้ึนไป 
 ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   
   ๑.๑.๓.๑) รอยละ๗๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
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 ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
   ๑.๑.๔.๑) รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 
 ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
   ๑.๑.๕.๑) รอยละ ๖๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ต้ังแต ๒.๕๐ ข้ึนไป 
  ๑.๑.๕.๒) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนระดับ ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-
Net ที่มี T- SCORE ต้ังแต ๔๕ คะแนนข้ึนไป 
         ๑.๑.๕.๓) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนระดับ ม.๖ มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-
Net ที่มี T- SCORE ต้ังแต ๔๕ คะแนนข้ึนไป 
 ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
   ๑.๑.๖.๑) รอยละ๘๐ ของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนกลุมสาระการงานอาชีพฯ 
ต้ังแต ๒ ข้ึนไป 
    ๑.๑.๖.๒) รอยละ๘๐ ของนักเรียนมีผลการประเมินเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ระดับ ๓ 
 ข้ึนไป 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  ๑) การมีคุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด     
   ๑.๒.๑.๑) รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามสถานศึกษา
กําหนด มีผลการประเมินต้ังแต ระดับ ๓ ข้ึนไป 
    ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย   
   ๑.๒.๒.๑) รอยละ ๘๐ ของนักเรียน มีความภูมิใจในทองถ่ินและเห็นคุณคาของความ
เปนไทย มีผลการประเมินต้ังแต ระดับ ๓ ข้ึนไป 
    ๑.๒.๒.๒) นักเรียนรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปญญาไทย มีผลการประเมินต้ังแต ระดับ ๓ ข้ึนไป 
 ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย     
   ๑.๒.๓.๑) รอยละ ๘๐ ของนักเรียนยอมรับทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลายมีผลการประเมินต้ังแต ระดับ ๓ ข้ึนไป 
 ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
   ๑.๒.๔.๑) รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มสีุขภาพกายตามเกณฑมาตรฐาน 
    ๑.๒.๔.๒) รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ และสังคมตามเกณฑ 
    ๑.๒.๔.๓) รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่แสดงออกอยางเหมาะสม และสามารถอยูรวมกับ
คนอื่นไดอยางมีความสุข 
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  ๕) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   ๑.๒.๕.๑) รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีผลการประเมินต้ังแต ระดับ ๓ ข้ึนไป 
  ๑.๒.๕.๒) รอยละ ๘๐ ของนักเรียนไดศึกษาพรรณไมในโรงเรียน 
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน  
   ๒.๑.๑) สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ชัดเจน สอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด เปนไปไดในการปฏิบัติ 
  ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๒.๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย  
 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย  
   ๒.๓.๑) สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผู เรียนรอบดาน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.๔.๑) สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความตองการของครูและสถานศึกษา 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
     ๒.๕.๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
   ๒.๖.๑) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจดัการ
และการจัดการเรียนรูอยางที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๔ – 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ได 
   ๓.๑.๑) รอยละ ๘๐ ของครูมีแผนจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษามี
ผลการประเมิน ต้ังแตระดับ ๔ ข้ึนไป 
    ๓.๑.๒) รอยละ ๘๐ ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตมีผลการประเมิน ต้ังแตระดับ ๔ ข้ึนไป 
  ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการเรียนรู   
    ๓.๒.๑) รอยละ ๘๐ ของครจูัดการเรียนรูโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มผีลการ
ประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป 
    ๓.๒.๒) รอยละ ๘๐ ของครจูัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน มี
ผลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป 
    ๓.๒.๓) รอยละ ๘๐ ของครสูรางโอกาศใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย มผีลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป 
  ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก    
   ๓.๓.๑) รอยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นักเรียนรักที่จะเรียนรู 
และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีผลการประเมินระดับ ๔ ข้ึนไป 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพฒันาผูเรียน   
   ๓.๔.๑) รอยละ ๘๐ ของครมูีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ และนําผลไปใชในการพฒันาการเรียนรู      
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู  
  ๓.๕.๑) รอยละ ๘๐ ของครูมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายการพฒันาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

---------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราช
กิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หนา ๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีใจความสําคัญ คือใหสถานศึกษาแตละแหงจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับพรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมี
ประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพฒันา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแก
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคารจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน จํานวน ๓ 
มาตรฐาน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ทั้งน้ีเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มี
คุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ีเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
(นายภักดี ศิริพรรณ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 



 

แนบทายประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของนักเรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรยีน  
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดี 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมวิีจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
    คิดเห็น และแกปญหา 

ดี 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรยีน  
๑) การมีคุณลกัษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย  ดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 
๕) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มรีะบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ดําเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่นนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
      และทกุกลุมเปาหมาย 

ดี 

๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕ จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสงัคมทีเ่อื้อตอการจดัการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบรหิารจัดการ และการจดัการเรยีนรู ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ 

๓.๒ ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการเรียนรู ดีเลิศ  
๓.๓ มกีารบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนานักเรียน ดี  

๓.๕ มกีารแลกเปลีย่นเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการจัดการ 
      เรียนรู 

ดี 



 

หมายเหตุ การกําหนดคาเปาหมายญ 
 ๑. ศึกษาขอมูลเดิม จากผลการประเมินตางๆ ทีผ่านมา การประชุมคณะกรรมการจัดทํา
มาตรฐาน ผูบรหิาร หัวหนางานทั้ง ๔ ฝาย และผูมสีวนไดสวนเสีย เพื่อพจิารณาและเปนขอมลูฐานใน
การกําหนดคาเปาหมาย 
 ๒. การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให
สอดคลองกบัการประเมิน ดังน้ี 
  ระดับ ๕ ยอดเย่ียม  
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง  
  ระดับ ๑ กําลงัพัฒนา  
 ๓. การกําหนดคาเปาหมายในแตละประเด็นพจิารณา จะกําหนดเปนระดับคุณภาพหรือเปน
รอยละตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 ตามที่โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลไดดังน้ี 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของนักเรียน   ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรยีน   
 ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ๓ ดี 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

๓ ดี 

 ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๓ ดี 
 ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๓ ดี 
 ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒ ปานกลาง 

 ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ๔ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรยีน   
 ๑) การมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด ๔ ดีเลิศ 
 ๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย  ๔ ดีเลิศ 
 ๓) การยอมรบัทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย ๔ ดีเลิศ 

 ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ๕ ยอดเย่ียม 

 ๕) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ  ดีเลิศ 

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน ๔ ดีเลิศ 
๒.๒ มรีะบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
๒.๓ ดําเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่นนคุณภาพนักเรียนรอบดานตาม 
    หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

๓ ดี 

๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ตอ) 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
๒.๕ จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสงัคมทีเ่อื้อตอการจดัการเรียนรู 
    อยางมีคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบรหิารจัดการ  
    และการจัดการเรยีนรู 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปน
สําคัญ 

 ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
       นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

๔ ดีเลิศ 

๓.๒ ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการเรียนรู ๔ ดีเลิศ 
๓.๓ มกีารบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา 

    พัฒนานักเรียน 
๓ ดี 

๓.๕ มกีารแลกเปลีย่นเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลบัเพื่อพฒันาและ 
    ปรับปรงุการจดัการเรียนรู 

๓ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


