
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ภาคเรียนที่ 1  สถานศึกษามีภาระหน้าที่
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้
สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม                 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5 ภาคเรียนที่ 1  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

              

 

                                                                     (นายลพบุรี    สังลา) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                              โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
                                                            วันที่ 17  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ / ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ร้อยละ 89.00ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 89.00ได้ระดับดีขึ้นไป 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ 90.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ 86.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 80.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ร้อยละ ๑๐๐.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ร้อยละ 91.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 100.00 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 100.00 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 95.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ระดับ 4 ดีเลิศ 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
    ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
          สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
           อย่างมีคุณภาพ  

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ    
          การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 100.00ได้ระดับดีขึ้นไป 

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

ร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

_______________________________ 
 
 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ที่กำหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล และนำผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนน้ำเกลี ้ยงวิทยา จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายชัยา   บวัหอม      ผูอ้ำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2. นายบุรินทร์ สุดใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๔. นายลพบุรี สังลา     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 

          ๕. นางสาววิภาพร  จวนสาง หัวหน้างานประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  

๑ ครั้ง  และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดทำ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่   เดือน ๑7  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
 (นายชัยยา  บัวหอม ) 

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
........................................................................................................................................... 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา ที่มีการปรับมาตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอตคล้องกันเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๙๘ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดย
ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัด
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการรายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาจึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑7  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
     (นายชัยยา  บัวหอม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 

 
 


