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ประกาศโรงเรียนปลองวิทยาคม 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
………………………………………….. 

 
โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 โรงเรียนปลองวิทยาคม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนปลองวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 
 
 ประกาศ   ณ วันท่ี  27  พฤษภาคม    พ.ศ.  2562 

 
  

 
 (นายไกร   ธรรมากาศ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปลองวิทยาคม 
แนบทายประกาศโรงเรียนปลองวิทยาคม  เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
................................................... 

 
 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปลองวิทยาคม  
พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี ้
 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
      คิดเห็นและแกปญหา 
  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
       กลุมเปาหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรยีนรู 
    



มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ประกาศโรงเรียนปลองวิทยาคม 

เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนปลองวิทยาคม  ปการศึกษา 2562 
......................................................................... 

 
 ตามกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหง 
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จำนวน 3 
มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นโยบาย การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง ท่ีกำหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของโรงเรียนปลองวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และไดกำหนดคาเปาหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง 
เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 เพื ่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปลองวิทยาคม  มีคุณภาพและได
มาตรฐาน โรงเรียนปลองวิทยาคมจึงไดกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   27  เดือน พฤษภาคม  2562 
 
 
 

นายไกร  ธรรมากาศ 
ผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคม 

 
 
 
 



การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบทายประกาศโรงเรียนปลองวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2562 

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

มาตรฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผูเรียน ดีเลิศ 
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน  

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

นักเรียนมากกวารอยละ 75 มีความสามารถในการ 
อาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๒) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห คิด 
อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 

นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการ 
สรางนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

นักเรียนมากกวารอยละ 60 มีผลสัมฤทธิทางการเรยีน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ 
งานอาชีพ 

นักเรียนมากกวารอยละ 90 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีคุณลักษณะและคานิยม 
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความภูมิใจในทองถ่ิน 
และความเปนไทย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 
แตกตางและหลากหลาย 

นักเรียนมากกวารอยละ 80 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกนั บน 
ความแตกตางและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีสุขภาวะทางรางกาย 
และจิตสังคม 



มาตรฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

๑)  มีเปาหมายวสัิยทัศนและพันธกิจท่ี 
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีเปาหมายวิสยัทัศนและพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

๓) ดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนนคุณภาพ 
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 

โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน 
คุณภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

๔)  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
ทางวชิาชีพ 

โรงเรียนพฒั  นาครูและบคุลากรใหมีความ 
เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

5)  การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมี

 5)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ 
การบรหิารจัดการและการจัดการเรยีนรู 

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ยอดเย่ียม 

๑)  จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและ ปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน ชวีิตได 

ครจูำนวนมากกวารอยละ 80 จัดการเรียนรู
ผาน กระบวนการคิดและปฏบิัติจรงิ และ
สามารถ 
  ๒)  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู 
ครจูำนวนมากกวารอยละ 80 ใชสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

 ๓)  มีการบรหิารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก ครจูำนวนมากกวารอยละ 80 มีการ
บริหาร จัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 

๔)  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบและ
นำผลมาพัฒนาผูเรยีน 

ครจูำนวนมากกวารอยละ 80 ตรวจสอบและ 
ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา 
พัฒนาผูเรยีน 

๕)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรงุ การจัดการ เรียนรู 

ครจูำนวนมากกวารอยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุง การจัดการเรยีนรู 

 
 

 
 
 
 
 



 

การกำหนดคาเปาหมาย 

 

1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกำหนดคาเปาหมาย 

2. การกำหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐานควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือใหสอดคลอง
กับการประเมิน ดังนี ้

ระดับ ยอดเยี่ยม  หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ  รอยละ 80 – 100   

ระดับ ดีเลิศ  หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ  รอยละ 70 – 79   

ระดับ ด ี  หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ  รอยละ 60 – 69   

ระดับ ปานกลาง  หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ  รอยละ 50 – 59  

ระดับ กำลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ  นอยกวา รอยละ 50 
 

๓. การกำหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปนระดับคุณภาพ 
หรือ เปน รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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