
 

 

 

      
ประกาศโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน   ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 256๒ 
ปีการศึกษา 256๒ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
    
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร 
ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 6๕ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เกรด 2 ขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 6๕   ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เกรด 2  ขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเองได้  
5. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถใช้ภาษาจีนได้ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไข
ปัญหา 
 
 
 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 8๕ สามารถน าเสนอผลงาน 
ชิ้นงาน หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ one class one product 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 100พัฒนาทักษะด้านพุทธิศึกษา 
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา โดยผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 
3. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรายวิชา  
4.นักเรียน ม. 1,2,3,5,6 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามสาระการเรียนรู้มาตรฐานสากล รายวิชา 
 (IS1 , IS2, IS3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 
 
 

1. นักเรียนระดับชั้น  ม.1-ม.3 ร้อยละ 85 สามารถใช้ภูมิปัญญาและ
วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานได้และเพ่ิมมูลค่า  
ในกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ one class one product 
2. นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ร้อยละ 85  สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์
จากผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. นักเรียนร้อยละ 9๕ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้  
2. นักเรียนร้อยละ 9๕ สามารถใช้แอพลิเคชั่นในการติดต่อสื่อสารได้และ
ส่งข้อมูล 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา  
ในระดับ 3 ขึ้น 
2. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 9๕ จบตามหลักสูตรสถานศึกษา  
3. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 9๕ จบตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ร้อยละ 90  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
   ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 

นักเรียนร้อยละ 100  
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ 100   
มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 

3.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
  บนความแตกต่างและหลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 9๕ อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ศาสนา/
อาชีพและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน   

4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย   
   และจิตสังคม 
 
 

๑. นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรมอนามัย 
2. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า   
และจิตอาสา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ที่ชัดเจน 

โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.มีระบบจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้ มาตรฐานใช้
วงจร PDCA ในระบบบริหารกระบวนการจัดการคุณภาพของโรงเรียน 

3.การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 
2. ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนการ Active Learning  ในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4.การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่อย่างน้อย 
20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 

1. โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  ปลอดภัย  ส าหรับ
นักเรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ 
 
 

1. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนสนับสนุนครูและบุคลากร 
ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. ครูทุกคนมีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์  โดยการปฏิบัติจริงผ่าน กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  และนักเรียนขยายความคิดน าไปปรับใช้ในชีวิต
ได้ 
 2. ครูทุกคนมีจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active  Learning 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
2. ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อสารการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

1. ครูและนักเรียนหาข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดแนวทางการเรียนรู้
และปฏิบัติงานในห้องเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
learning 
2. สร้างบรรยากาศและพัฒนาห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูทุกคน มีการวัดและประเมินตามการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและเป็นระบบ 
2. ครูทุกคน ท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ ๗0 จัดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  เพ่ือพัฒนา 

 
 
 
 
 


