
 
 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
----------------------------- 

 

โดยที่ มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ.2561  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

 โรงเรียนนารีวิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายใน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนนารีวิทยาจึง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   
  ประกาศ  ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
       ลงช่ือ  
                       ( นางสาวนิตยา    โจสรรค์นุสนธิ์ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 
 
       ลงช่ือ  
              ( นางสาวสมปอง   ทับปิง )                                     
       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนารีวิทยา     
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
---------------------------- 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวิทยามีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
             ลงช่ือ                                 
    ( นางสาวนิตยา   โจสรรค์นสุนธิ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
ค่าเปา้หมาย
ความส าเร็จ  

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน   ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 

3) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

4) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5) ผู้เรียน  ร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

6) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

7) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
8) ผู้เรียน  ร้อยละ 85 มีความความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย 
 

9) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของศาสนา  

10) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  (ระดับ 5)  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  (ระดับ 5)  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  (ระดับ 5) 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  (ระดับ  5 )  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  (ระดับ 5)  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 5)    

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

3.2 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

3.3 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3.4 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 
 

การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2565  



มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
ค่าเปา้หมาย
ความส าเร็จ  

3.5    ครูผู้สอน  ร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
 

        เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  ๕ ระดับ  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
75.00 - 89.99 4 ดีเลิศ 
60.00 - 74.99 3 ดี 
50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 





 


