
 

ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
___________________________ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา       
อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น  ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง   
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี    
ส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่ายว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงปรับมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษา ระด ับการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานโดย
ความเห  นชอบของคณะกรรมการสถานศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานและการม ีส ่วนร ่วมของผู ้เกี่ยวข ้อง ให ้เหมาะสมและ
สอดคล ้องก ัน เพ ื่อนำไปสู ่การพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาตามมาตรฐานการศ ึกษา การประเม ินค ุณภาพภายใน
และรองร ับการประเม ินคุณภาพภายนอก เพ ื่อให ้การพ ัฒนาค ุณภาพและมาตรฐานการศ ึกษาของโรงเรียน         
ม ีคุณภาพและมาตรฐาน จ ึงได ้กำหนดค ่าเป ้าหมายการพ ัฒนาตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
ระด ับการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน ตามเอกสารแนบท ้ายประกาศนี้ เพ ื่อเป  นเป ้าหมายในการพ ัฒนาค ุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข ั้นพื้นฐานและการประเมินค ุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖4 

 

                                                                                                        

 (นายบุญเสริญ   สุริยา) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 
 
 



รายละเอ ียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖4  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
         ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 
              ความคิดเห น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

         ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

         ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

         ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

         ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ยอดเยี่ยม 

    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
    2.๑  มีเป ้าหมายว ิส ัยท ัศน ์และพันธกิจท ี่สถานศ ึกษาก าหนดช ัดเจน ยอดเยี่ยม 
    2.2  มีระบบบริหารจัดการค ุณภาพของสถานศ ึกษา ยอดเยี่ยม 
    2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท ี่เน้นค ุณภาพของผ ู้เรียนรอบด ้านตามหล ักส ูตรสถานศ ึกษา และ 
           ท ุกกล ุ่มเป ้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

    2.4  พัฒนาครแูละบุคลากรให้ม ีความเช ี่ยวชาญทางวิชาช ีพ ยอดเยี่ยม 
    2.5  จ ัดสภาพแวดล ้อมทางกายภาพและส ังคมท ี่เอ้ือต ่อการจ ัดการเรียนรู้อย่างมีค ุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    2.6  จ ัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสน ับสน ุนการบริหารจัดการและการจ ัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
    3.๑  จ ัดการเรียนรู้ผ ่านกระบวนการค ิดและปฏ ิบัต ิจริง และสามารถนำไปประยุกตใ์ช ้ในช ีวิตได ้ ดีเลิศ 
    3.2  ใช ้ส ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล ่งเรียนรู้ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
    3.3  มีการบริหารจัดการช ั้นเรียนเช ิงบวก ยอดเยี่ยม 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผ ู้เรียนอย่างเป  นระบบ และนำผลมาพัฒนาผ ู้เรียน ยอดเยี่ยม 
    3.5  มีการแลกเปล ี่ยนเรียนรู้และให้ข ้อม ูลสะท ้อนกล ับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจ ัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 

 


