ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
------------------------------------ด ว ยมี ป ระกาศใช ก ฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐาน ศูนยก ารศึก ษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิง หาคม
๒๕๖๑ สําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ
ทุก ระดับ กอนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับ ปรุง มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหสอดคลองกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕มาตร ๙ (๓) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญ
ขอที่หนึ่ง คือมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานการศึกษา และเปนแนวทางในการกําหนด
เปาหมายการจั ดการศึ ก ษาเพื่อ รองรับ ระบบการประกั นคุณภาพการศึ ก ษาตามที่พระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กําหนด จึงยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึก ษาพิเศษ เพื่อเปนหลักเทียบเคียง

สํา หรั บ สถานศึ ก ษาหน ว ยงานต น สัง กั ด และสํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาทั้ง ประถมศึ ก ษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
เอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้เพื่อใชเ ปนแนวทางในการจัดการศึก ษาในสถานศึก ษา โดยกําหนด
มาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๓ มาตรฐาน ๒๒ ประเด็นพิจารณา ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมผี ลใชบงั คับตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภักดี ศิริพรรณ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
(แนบทายประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
...............................................................
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเ รียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
๑.๑.๑.๑) รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมีผลการเรียนในการอาน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๑.๒) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนมีผลการเรียนในการอาน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๑.๓) รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมีผลการเรียนในการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร
ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา
๑.๑.๒.๑) รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดจําแนก
แยกแยะ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๒.๒) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิด
ใครครวญไตรตรอง คิดพิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๒.๓) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๒.๔) รอยละ ๖๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ตั้งแตระดับ ๒ ขึน้ ไป
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๑.๑.๓.๑) รอยละ๗๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

-๒๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๑.๑.๔.๑) รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารเพือ่ พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูไดอยางเหมาะสมปลอดภัย
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑.๕.๑) รอยละ ๖๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต ๒.๕๐ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๒) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนระดับ ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน ONet ที่มี T- SCORE ตั้งแต ๔๕ คะแนนขึ้นไป
๑.๑.๕.๓) รอยละ ๕๐ ของนักเรียนระดับ ม.๖ มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน ONet ที่มี T- SCORE ตั้งแต ๔๕ คะแนนขึ้นไป
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ งานอาชีพ
๑.๑.๖.๑) รอยละ๘๐ ของนักเรียนที่มีร ะดับผลการเรียนกลุมสาระการงานอาชี พ ฯ
ตั้งแต ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๖.๒) รอยละ๘๐ ของนักเรียนมีผลการประเมินเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ระดับ ๓
ขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๑.๒.๑.๑) รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามสถานศึกษา
กําหนด มีผลการประเมินตั้งแต ระดับ ๓ ขึ้นไป
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๑.๒.๒.๑) รอยละ ๘๐ ของนักเรียน มีความภูมิใจในทองถิ่นและเห็นคุณคาของความ
เปนไทย มีผลการประเมินตั้งแต ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒.๒.๒) นักเรียนรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปญญาไทย มีผลการประเมินตั้งแต ระดับ ๓ ขึ้นไป
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๑.๒.๓.๑) รอยละ ๘๐ ของนักเรียนยอมรับทีจ่ ะอยูร วมกันบนความแตกตางและ
หลากหลายมีผลการประเมินตั้งแต ระดับ ๓ ขึ้นไป
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
๑.๒.๔.๑) รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มสี ุขภาพกายตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒.๔.๒) รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ และสังคมตามเกณฑ
๑.๒.๔.๓) รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่แสดงออกอยางเหมาะสม และสามารถอยูรวมกับ
คนอื่นไดอยางมีความสุข

-๓–
๕) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๒.๕.๑) รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีผลการประเมินตั้งแต ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒.๕.๒) รอยละ ๘๐ ของนักเรียนไดศึกษาพรรณไมในโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจทีส่ ถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒.๑.๑) สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ชัดเจน สอดคลอง
กับ บริบ ทของสถานศึก ษา ความตองการของชุม ชน ทอ งถิ่น วัตถุป ระสงคของแผนการศึก ษาชาติ
นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด เปนไปไดในการปฏิบัติ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๒.๑) สถานศึก ษามีก ารบริห ารจัดการคุณภาพของสถานศึก ษาอยางเปนระบบ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเ รียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุม เปาหมาย
๒.๓.๑) สถานศึก ษามีก ารพัฒ นางานวิชาการที่เ นนคุ ณภาพผู เ รียนรอบดาน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๔.๑) สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความตองการของครูและสถานศึกษา
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๒.๕.๑) สถานศึก ษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสัง คมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
๒.๖.๑) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ
และการจัดการเรียนรูอยางที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

-๔–
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ได
๓.๑.๑) รอยละ ๘๐ ของครูมีแผนจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษามี
ผลการประเมิน ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๑.๒) รอยละ ๘๐ ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตมีผลการประเมิน ตัง้ แตระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทเี่ อื้อตอการเรียนรู
๓.๒.๑) รอยละ ๘๐ ของครูจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๒.๒) รอยละ ๘๐ ของครูจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น มี
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๒.๓) รอยละ ๘๐ ของครูสรางโอกาศใหผเู รียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๓.๑) รอยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นักเรียนรักที่จะเรียนรู
และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ รียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเ รียน
๓.๔.๑) รอยละ ๘๐ ของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ และนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
๓.๕.๑) รอยละ ๘๐ ของครูมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับพรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึก ษาที่มุง คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมี
ประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึ ก ษาให มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา และจั ดสง รายงานผลการประเมิ นตนเองใหแ ก
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนพระยืนวิท ยาคารจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา ระดับขั้นพื้นฐาน จํานวน ๓
มาตรฐาน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ทั้ง นี้เ พื่อใหการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิท ยาคาร มี
คุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนจึง ไดกําหนดคาเป าหมายการพัฒ นาตามมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภักดี ศิริพรรณ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

แนบทายประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
คาเปาหมายมาตรฐาน/
มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ดี
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ดี
คิดเห็น และแกปญหา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ดี
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ดี
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปานกลาง
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ งานอาชีพ
ดีเลิศ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
๑) การมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
ดีเลิศ
๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย
ดีเลิศ
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย
ดีเลิศ
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
ยอดเยี่ยม
๕) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ดีเลิศ
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ นนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดี
และทุกกลุม เปาหมาย
ดีเลิศ
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมทีเ่ อื้อตอการจัดการเรียนรูอ ยางมีคุณภาพ
ดีเลิศ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ดีเลิศ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
๓.๒ ใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท เี่ อื้อตอการเรียนรู
ดีเลิศ
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ
ดี
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนานักเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
ดี
เรียนรู

หมายเหตุ การกําหนดคาเปาหมายญ
๑. ศึกษาขอมูลเดิม จากผลการประเมินตางๆ ทีผ่ านมา การประชุมคณะกรรมการจัดทํา
มาตรฐาน ผูบ ริหาร หัวหนางานทั้ง ๔ ฝาย และผูมสี วนไดสว นเสีย เพื่อพิจารณาและเปนขอมูลฐานใน
การกําหนดคาเปาหมาย
๒. การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให
สอดคลองกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ กําลังพัฒนา
๓. การกําหนดคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปนระดับคุณภาพหรือเปน
รอยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย
โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลไดดังนี้
มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญ
 หา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
๑) การมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย
๓) การยอมรับทีจ่ ะอยูร วมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
๕) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ นนคุณภาพนักเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

คาเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

๓

ดี

๓

ดี

๓
๓
๒
๔

ดี
ดี
ปานกลาง
ดีเลิศ

๔
๔
๔
๕
๔
๔
๔

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๓

ดี

๔

ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ตอ)
มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมทีเ่ อื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได
๓.๒ ใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท เี่ อื้อตอการเรียนรู
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา
พัฒนานักเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

คาเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

๔

ดีเลิศ

๔

ดีเลิศ
ดีเลิศ

๔

ดีเลิศ

๔
๔

ดีเลิศ
ดีเลิศ

๓

ดี

๓

ดี
ดีเลิศ

