
 
 

 ประกาศโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 3  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา

คุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมท้ังอัตลักษณ์และ

จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ัง

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 



 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา      มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  

       ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๕   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

        

     (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 

                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน เขาย้อยวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔)  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4)  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ปี 2562 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเลิศ   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเลิศ   
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ 

การคิดค านวณ 
ร้อยละ 77 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

 

    2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 77 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 65 
ได้ระดับผลการ
เรียน 2 ข้ึนไป 

 
 

         6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ           ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเลิศ   
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด       

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

   2) ) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

   3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเลิศ  
 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

 

ดีเลิศ 

  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ 
  

๒.๓ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ดีเลิศ 
  

๒.๔ มีการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 
  

๒.๕ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ 
  

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ระดับ 4  ดีเลิศ  
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ดีเลิศ  
 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ดีเลิศ  
 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ   
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล

มาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ดีเลิศ  
 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ  
 

 

 



 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ที่    33  /๒๕๖2 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖2 

                         ----------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561 ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีการติตดามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ดังนั้นโรงเรียนเขาย้อยวิทยาจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 นายสาโรช  ระหว่างบ้าน ประธานกรรมการ 
 นางทิพวรรณ  เกิดดี  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสุมาพร  คล้ายคลึง รองประธานกรรมการ 
 นายวรากรณ์  นาถมทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายโกศล  เกิดดี  กรรมการ 
 นายสุเมธ  ที่รัก    กรรมการ 
 นางสาวส าราญ  สังคีรี  กรรมการ 
 นางสาวชนนิกานต์ สังข์สุวรรณ กรรมการ 
 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ  กรรมการ 
 นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาววรางคณา เปรมปรีด์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าท่ี ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  
     สั่ง  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  
       

 

            (นายสาโรช   ระหว่างบ้าน) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  



 

 


