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โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



ค าน า 
  

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัยิ่่ง  นนการพันนาคุณภาพ
การศึกษา  เป็นกระบวนการที่สามารถิืนิันถึงคุณภาพท่ีแท้จร่งที่เก่ดจากการบร่หารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
โดิได้ก าหนดไว้นนพระราชบัยยัต่การศึกษาแห่งชาต่  พุทธศักราช ๒๕๔๒  นห้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบร่หารการศึกษาที่ก าหนดนห้สถานศึกษาและหน่วิงานต้นสังกัดต้องด าเน่นการอิ่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภาินน  และระบบการประกันคุณภาพภาินอก  นนส่วนของการประกัน
คุณภาพภาินนนั้น  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภาินนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏ่บัต่เกี่ิวกับการประกันคุณภาพภาินนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ระบุนห้
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพันนาคุณภาพการศึกษา  

  โรงเรีินกันทรลักษ์ว่ทิา จึงได้ด าเน่นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับ
ด าเน่นงานตามนโิบาิและจุดเน้นนนระดับสถานศึกษา  โดินห้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภาินนนหม่ ลงวันที่ ๖  ส่งหาคม  ๒๕๖๑   ทั้งนี้โรงเรีินได้พันนา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และประกาศนช้มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาิมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนช้เป็นแนวทางนนการพันนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรีิน 

  โรงเรีินกันทรลักษ์ว่ทิาขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ท่าน  ที่มีส่วนร่วมนนการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาิส าหรับการพันนานนครั้งนี้และหวังว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโิชน์ต่อผู้บร่หารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  ตลอดจนผู้เกี่ิวข้องทุกฝ่าิ  นนการด าเน่นงาน
นช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพันนา ส่งเสร่ม สนับสนุน  ก ากับดูแลและต่ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรีินต่อไป 
 
 
 
 

       โรงเรีินกันทรลักษ์ว่ทิา 

         ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์(VISION) 

  กันทรลักษ์ว่ทิาเป็นโรงเรีินมาตรฐานสากล จัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา  

พันธกิจ(MISSION) 

  ๑. พันนาคุณภาพผู้เรีินนห้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร์พระราชา 
  ๒. ส่งเสร่มและพันนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักิภาพผู้เรีินสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๓. พันนาครูและบุคลากรทางการศึกษานห้มีสมรรถนะการจัดการศึกษานนศตวรรษท่ี ๒๑ เน้น
กระบวนการเรีินแบบ Active Learning 
  ๔. ส่งเสร่ม สนับสนุนการบร่หารจัดการด้วิระบบคุณภาพ จัดท า สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบ
เชื่อมต่อInternet ความเร็วสูงนนการเข้าถึงความรู้  และจัดรองรับห้อง Smart classroom 
  ๕. ส่งเสร่ม ประสานนห้เก่ดเครือข่าิความร่วมมือ ระหว่างภาคประชาชน หน่วิงานเพื่อจัดการศึกษา
ตามศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์(GOALS) 

๑. นักเรีินมีเป้าหมาิชีว่ตและทักษะสมรรถนะนนศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. โรงเรีินมีแผนการเรีินรองรับเป้าหมาิชีว่ตของผู้เรีินและป้อนสาขาความถนัดการศึกษาต่อ 

ระดับอุดมศึกษา และป้อนตรงตามสาขาความถนัด 
๓. ครูมีสมรรถนะการจัดการศึกษานนศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning  
๔. โรงเรีินมีมาตรฐานการบร่หารจัดการด้วิระบบคุณภาพ มีห้องเรีิน ห้องสืบค้น ห้องปฏ่บัต่การ 

และศูนิ์การเรีินรู้ที่มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบการต่อเชื่อมรองรับ Internet ความเร็วสูง  
๕. โรงเรีินมีภาคี เครือข่าิ ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา 

อาชีวศึกษา  สถานประกอบการ และหน่วิงานที่เกี่ิวข้องทั้งรัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดการศึกษาตามศาสตร์
พระราชา 

ปรัชญาของโรงเรียน 
  ปญยฺา นราน   รัตน   ผู้มีปัยยาเสมือนมีแก้วสารพัดนึก 
 
ค าขวัญของโรงเรียน 

  เรีินดี  ประพฤต่ดี  กีฬาเด่น  จึงจะเป็นศ่ษิ์ ก.ล.ว. 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  ไหว้สวิ  ิ่้มนส  นส่นจก่จกรรม 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   
  ก.ล.ว.รวมพลังสู่เป้าหมาิ 
 



 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘ ประการของโรงเรียน 

๑. รักชาต่  ศาสน์  กษัตร่ิ์ 
๒. ซื่อสัติ์  สุจร่ต 
๓. มีว่นัิ 
๔. นฝ่เรีินรู้   
๕. อิู่อิ่างพอเพีิง 
๖. มุ่งม่ันนนการท างาน 
๗. รักความเป็นไทิ 
๘. มีจ่ตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรีินกันทรลักษ์ว่ทิา 
เรื่อง การนช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
   
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธ่การ เรื่องนห้นช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภาินนสถานศึกษา  ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนห้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การ
พันนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรับรองการประเม่นคุณภาพภาินอก 
  อาศัิอ านาจตามความนนมาตรา  ๙(๓) มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัยยัต่การศึกษาแห่งชาต่  พ.ศ. 
๒๕๔๒  และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัยยัต่ การศึกษาแห่งชาต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่่มเต่ม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   ประกอบกับมต่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนนการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ่การ จึงประกาศนห้นช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อเป็นหลักนนการเทีิบเคีิงส าหรับสถานศึกษา  เพื่อนห้การด าเน่นงานการประกันคุณภาพ
ภาินนบรรลุค่าเป้าหมาิและระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด 
  โรงเรีินกันทรลักษ์ว่ทิา  จึงขอประกาศการนช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภาินนสถานศึกษา จ านวน  ๓  มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้าิประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมาินนการ
ด าเน่นการพันนา ส่งเสร่ม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และต่ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  

ประกาศ ณ วันที่   ๒    เดือน ม่ถุนาิน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

                                                         (นาิคณ่ตพันธ์  จามรธัยยวาท )  
                                                      ผู้อ านวิการโรงเรีินกันทรลักษ์ว่ทิา                         
 

                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 
                ๑) มีความสามารถนนการอ่าน การเขีิน การสื่อสาร  และการ
ค่ดค านวณ 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

                ๒) มีความสามารถนนการค่ดว่เคราะห์ ค่ดอิ่างมีว่จารณยาณ 
อภ่ปราิแลกเปลี่ินความค่ดเห็น และแก้ปัยหา 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

                ๓) มีความสามารถนนการสร้างนวัตกรรม ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

                ๔) มีความสามารถนนการนช้เทคโนโลิีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

                ๕) มีผลสัมฤทธ่ท์างการเรีินตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

                ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคต่ท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

      ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 
                ๑) การมีคุณลักษณะและค่าน่ิมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

     ๒)  ความภูม่นจนนท้องถ่่น และความเป็นไทิ ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 
                ๓) การิอมรับที่จะอิู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาิ ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 
                ๔) สุขภาวะทางร่างกาิ และจ่ตสังคม ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 
              ๒.๑  มีเป้าหมาิว่สัิทัศน์และพันธก่จที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

   ๒.๒  มีระบบบร่หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

   ๒.๓  ด าเน่นงานพันนาว่ชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรีินรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาิ 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

   ๒.๔  พันนาครูและบุคลากรนห้มีความเชี่ิวชายทางว่ชาชีพ ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

   ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกาิภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรีินรู้อิ่างมีคุณภาพ 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

               ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลิีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบร่หาร
จัดการและการจัดการเรีินรู้ 
 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

              ๓.๑ จัดการเรีินรู้ผ่านกระบวนการค่ดและปฏ่บัต่จร่ง  และ ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

สามารถน าไปประิุกต์นช้นนชีว่ตได้ 
   ๓.๒  นช้สื่อ เทคโนโลิีสารสนเทศ และแหล่งเรีินรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรีินรู้ 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

   ๓.๓  มีการบร่หารจัดการชั้นเรีินเช่งบวก ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

   ๓.๔  ตรวจสอบและประเม่นผู้เรีินอิ่างเป็นระบบ  และน าผล
มาพันนาผู้เรีิน 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

   ๓.๕  มีการแลกเปลี่ินเรีินรู้และนห้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พันนาและปรับปรุงการจัดการเรีินรู้ 

ร้อิละ ๘๐ขึ้นไป/ิอดเิี่ิม 

- โดยเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อให้ระดับคุณภาพในช่วงดังนี้ 

 ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐  แปลความว่า ยอดเยี่ยม 

 ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙  แปลความว่า ดีเลิศ 

 ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙  แปลความว่า ดี 

 ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙    แปลความว่า ปานกลาง 

 ร้อยละ  ๐ –  ๔๙  แปลความว่า ก าลังพัฒนา 

- โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบดังนี้ 

 ระดับ มากที่สุด    ให้ ๕ คะแนน 

 ระดับ มาก    ให้ ๔ คะแนน 

 ระดับ ปานกลาง    ให้ ๓ คะแนน 

 ระดับ น้อย    ให ้ ๒ คะแนน 

 ระดับ น้อยที่สุด    ให้ ๑ คะแนน 

- เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดล าดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ แปลความว่า ยอดเยี่ยม 

 คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ แปลความว่า ดีเลิศ 

 คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐ แปลความว่า ดี 

 คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ แปลความว่า ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ แปลความว่า ก าลังพัฒนา 
 

 


