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คํานํา 
  

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่ง  ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เปนกระบวนการท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพท่ีแทจริงท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  ใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ในสวนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  กําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ระบุให
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จึงไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสําหรับ
ดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนในระดับสถานศึกษา  โดยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในใหม ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑   ท้ังนี้โรงเรียนไดพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและกําหนดคาเปาหมายมาตรฐาน
การศึกษาสําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  โรงเรียนกันทรลักษวิทยาขอขอบคุณ คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ทาน  ท่ีมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาและกําหนดคาเปาหมายสําหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวังวา
เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย  ในการดําเนินงาน
ใชมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา สงเสริม สนับสนุน  กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีสงผล
ตอคุณภาพผูเรียนตอไป 

 
 
 
 

       โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  

         ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน(VISION) 

  กันทรลักษวิทยาเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล บนพื้นฐานของ

ความเปนไทย ในวิถีความพอเพียง 

พันธกิจ(MISSION) 

  ๑. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานสูระดับสากล  บทพื้นฐานความเปนไทย
ในวิถีความพอเพียง 
  ๒. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย สนองความตองการของผูเรียนตามความสามารถและความ
ถนัด สอดคลองตามความตองการของชุมชน 
  ๓. พัฒนาการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ๔. สงเสริมครูใหเปนครูมืออาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเปนแบบอยางท่ีดีตอนักเรียน
และชุมชน 
  ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  
  ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  

เปาประสงค(GOALS) 

๑. ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลกบนพื้นฐานความเปนไทยในวิถีความพอเพียง 

๒. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพการแขงขันในระดับสากล 

๓. หลักสูตรมีความหลากหลาย  สนองความตองการของผูเรียน  ตามความสามารถและความถนัด

สอดคลองตามความตองการของชุมชน 

๔. ครูมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๕. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเอื้อตอการใชในการจัดการเรียนรู  

๖. ระบบบริหารจัดการมีคุณาภาพ 

อัตลักษณของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
  เรียนดี  ประพฤติดี  กีฬาเดน 
 

เอกลักษณของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
  ไหวสวย  ยิ้มใส  ใสใจกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ๘ ประการ 
๑. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
๒. ซื่อสัตย  สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝเรียนรู   
๕. อยูอยางพอเพียง 
๖. มุงมั่นในการทํางาน 
๗. รักความเปนไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
   
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ท่ีมีการปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙(๓) มาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒  และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรท่ี 
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในบรรลุคาเปาหมายและระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษากําหนด  
  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  จึงขอประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน  ๓  มาตรฐาน ตามเอกสารแบทายประกาศนี้  เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา 
สงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

  

ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๐   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

                                                        (นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย)                                             
                                                ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา                        
 

                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลการพัฒนาของผูเรียน  
   ๑) มีการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล  ท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะตามท่ี
ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 
   ๒) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
หรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
    

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
                ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
    

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
  ๓.๒  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  
  ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบทายประกาศโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

 
มาตรฐาน คาเปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเยี่ยม 

 ๑.๑  ผลพัฒนาของผูเรียน  ระดับดีเยี่ยม 

                ๑) มีการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล  ท่ีแสดงออกถึง
ความรู ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือ แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

รอยละ ๘๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 

     ๒) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอหรือการสง
ตอเขาสูการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตใน
สังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

รอยละ ๘๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับดีเยี่ยม 

                 ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  รอยละ ๘๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 

      ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคล 

รอยละ ๘๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเยี่ยม 

              ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน  

รอยละ ๑๐๐ /ระดับดีเยี่ยม 

   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ ๑๐๐ /ระดับดีเยี่ยม 

   ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย  

รอยละ ๑๐๐ /ระดับดีเยี่ยม 

   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ ๑๐๐ /ระดับดีเยี่ยม 

   ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

รอยละ ๑๐๐ /ระดับดีเยี่ยม 

               ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๑๐๐ /ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
  

ระดับดีเยี่ยม 

              ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ ๑๐๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 

   ๓.๒  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอ  
การเรียนรู 

รอยละ ๑๐๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 

   ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ ๘๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 



มาตรฐาน คาเปาหมาย 
(รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ ๑๐๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 

  ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๑๐๐ ไดระดับดีข้ันไป/ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


