
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุ ทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประก อบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/ 25๖๐ เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. 25๖๐ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๐ 

 
(นายมนตรี พรผล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน ดีเย่ียม 

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเย่ียม 

1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเย่ียม 
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเย่ียม 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดี 
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ดีเย่ียม 

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเย่ียม 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเย่ียม 
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดีเยี่ยม 
 3.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดีเย่ียม 
 3.2  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 

๓.๒.๑   การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม  

ดีเย่ียม 

           ๓.๒.๒  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเย่ียม 
 ๓.๒.๓   การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
ดีเย่ียม 

     ๓.๓  การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน ดีเย่ียม 
     ๓.๔  การผลิต การใช้ การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ดีเย่ียม 
     ๓.๕  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเย่ียม 
     ๓.๖  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดีเย่ียม 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
 ๔.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเย่ียม 
 ๔.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 

๔.๒.๑   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม 

๔.๒.๒   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเย่ียม 

๔.๒.๓   การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

ดีเย่ียม 

๔.๒.๔   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

   ๔.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเย่ียม 

  ๔.๔  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ดีเยี่ยม 
  ๖.๑  โครงการสามภาษา ดีเย่ียม 

๖.๒  โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ดีเย่ียม 

๖.๓  โครงการพระราชด าริ ดีเย่ียม 
๖.๔ ศูนย์การเรียนรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและอาชีพ ดีเย่ียม 

 
เกณฑ์การพิจารณา ( ยกเว้น มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๕ ) 
 ดีเยี่ยม  คะแนน ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 
 ดี   คะแนน ร้อยละ ๗๕ – ๘๙ 
 พอใช้  คะแนน ร้อยละ ๖๐ – ๗๔ 
 ปรับปรุง คะแนน น้อยกว่าร้อยละ ๕๙ 

เกณฑ์การพิจารณา มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๕ 
ผลการสอบทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
 ดีเยี่ยม  คะแนน ร้อยละ 50 – ๑๐๐ 
 ดี   คะแนน ร้อยละ ๒๕ – ๔๙ 
 พอใช้  คะแนน ร้อยละ ๑๕ – ๒๔ 
 ปรับปรุง คะแนน น้อยกว่าร้อยละ ๑๔ 


