
 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามท่ี
หลักสูตรก าหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคล่ือนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติประจ าปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพท้ังระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท่ัวไป 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการปรักันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการะ
ประกันคุณภาพภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑   จ านวน ๓  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  

 

 

 



 
 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา ระดับ

คุณภาพ ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 
๗๘ 

ร้อยละ 
๗๙ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ยอดเย่ียม 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 
๗๗ 

ร้อยละ 
๗๘ 

ร้อยละ 
๗๙ 

ยอดเย่ียม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ 

๗๐ 
ร้อยละ 

๗๑ 
ร้อยละ 

๗๒ 
ยอดเย่ียม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

ร้อยละ 
๙๘ 

ร้อยละ 
๙๙ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเย่ียม 

๕ ) มี ผล สัม ฤท ธิ์ ท างก าร เรี ย น ตาม ห ลัก สูต ร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
๓๔ 

ร้อยละ 
๓๕ 

ร้อยละ 
๓๖ 

ยอดเย่ียม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๑ 

ร้อยละ 
๘๒ 

ยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑ )  ก ารมี คุณ ลักษ ณ ะและ ค่ านิ ยม ท่ี ดี ต าม ท่ี

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ร้อยละ 

๘๖ 
ร้อยละ 

๘๘ 
ร้อยละ 

๙๐ 
ยอดเย่ียม 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ร้อยละ 

๙๘ 
ร้อยละ 

๙๙ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเย่ียม 

๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

ร้อยละ 
๙๘ 

ร้อยละ 
๙๙ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเย่ียม 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ร้อยละ 

๙๘ 
ร้อยละ 

๙๙ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเย่ียม 

 
 
 

 

 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา ระดับ

คุณภาพ ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๑.) การมี เป้ าหมาย วิ สัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๒.) มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก าร คุ ณ ภ าพ ข อ ง
สถานศึกษา 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๓.) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุก กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๔.) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเย่ียม 

๕.) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๖.) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๑)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๒)  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๓)  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
๔)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๕)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ  เกณฑ์การพิจารณา  
 ยอดเยี่ยม คะแนน ร้อยละ ๗๐ – ๑๐๐ 
 ดี   คะแนน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
 พอใช้  คะแนน ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
 ปรับปรุง คะแนน น้อยกว่าร้อยละ ๔๙ 
เกณฑ์การพิจารณา มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๕ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม คะแนน ร้อยละ ๓๑ – ๑๐๐ 
 ดี   คะแนน รอ้ยละ ๒๕ – ๓๐ 
 พอใช้  คะแนน ร้อยละ ๑๕ – ๒๔ 
 ปรับปรุง คะแนน น้อยกว่าร้อยละ ๑๔ 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

    (นายมนตรี  พรผล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

ระยะที่ ๑   มีระยะการพิจารณา ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
ระยะที่ ๒   มีระยะการพิจารณา ปี ๒๕๖๓ 
ระยะที่ ๓   มีระยะการพิจารณา ปี ๒๕๖๔ 
 


