
 
 

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                   

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  และการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

 ตามท่ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                          
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  และให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  การประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง   
 ดังนั้น  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   26   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

                                                  
(นายยุทธศาสตร์  กงเพชร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 

 
                                                (นายสุนทร  ชูรัตน์) 
                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                                       โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 
เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา  ปีการศึกษา 2563 
...................................................................... 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับโรงเรียน ระดับคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยไดต้ามเกณฑ์
หลักสตูร 

ดีเลิศ  ร้อยละ 70  

2. นักเรียน ม.3 มีการทดสอบความสามารถด้านการเขียน        
การอ่านภาษาไทย จากเครื่องมือกลาง (WCSC) 

ด ี ร้อยละ 60  

3. ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
หลักสตูร 

ดีเลิศ  ร้อยละ 70  

4. ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ตามเกณฑ์
หลักสตูร 

ดีเลิศ  ร้อยละ 70  

5. ผู้เรียนมีทักษะการคดิค านวณตามเกณฑ์ของหลักสตูร ดีเลิศ  ร้อยละ 70  

6. นักเรียน ม.3 มีการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง (WCSC) 

ปานกลาง ร้อยละ 50  

7. นักเรียนท่ีไดร้ับการสุ่มสอบ PISA ด้านการอ่าน ด้าน
คณิตศาสตร ์และด้านวิทยาศาสตร์ (WCSC) 

ด ี ร้อยละ 60  

8. นักเรียน ม.2 ที่ไดร้ับการสุ่มสอบ โครงการ TIMSS รายวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ (WCSC) 

ปานกลาง  ร้อยละ 50  

9. ผู้เรียนเข้าร่วมแสดงหรือไดร้ับรางวัลเกี่ยวกับกับฟัง/พูด/
อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยในรูปแบบตา่งๆ ที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก (WCSC) 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80  

10. ผู้เรียนมผีลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อ
ออนไลน์วิชาการที่จัดท าโดยโรงเรยีน หรือหน่วยงานภายนอก 
(WCSC) 

ดีเลิศ ร้อยละ 70  
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับโรงเรียน ระดับคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
  

11. นักเรียน ม.1-3 มีการทดสอบความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR (WCSC)  

ปานกลาง  ร้อยละ 50  

12. นักเรียนช้ัน ม.6 ผ่านการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, 
TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆ ท่ีเทียบกับ
เคียงกับคะแนน TOEFL IBT  (WCSC) 

ปานกลาง  ร้อยละ 50  

13. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 
2 มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑม์าตรฐานของภาษานั้นๆ 
(WSCS) 

ดีเลิศ  ร้อยละ 70  

2) มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และ
แก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามวิธีทางวิทยาศาสตรไ์ด ้ ดีเลิศ  ร้อยละ 72  

2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดตามกระบวนการ IS และ STEM ได้ ดีเลิศ  ร้อยละ 70  

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
  
  
  
  

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางความคิด 
โครงงาน ช้ินงาน หรือผลผลติ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93  

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมได้ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91  

3. นักเรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้าน
วิทยาศาสตร์ ICT การบ าเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม (WCSC) 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80  

4. นักเรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้าน
วิทยาศาสตร์ ICT การบ าเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม (WCSC) 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 

5. นักเรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกีย่วกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ (WCSC) 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80  

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรูไ้ด ้ ดีเลิศ  ร้อยละ 79  

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสือ่สารโดยใช้ระบบอินเตอร์เนต็
ได ้

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามเกณฑ ์

ดีเลิศ  ร้อยละ 71  

2. ผลการทดสอบวัดผลระดับชาต ิ(O-NET) มีพัฒนาการเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ดีเลิศ  +0.65 



4 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับโรงเรียน ระดับคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 

 
  
  

3. ผลการทดสอบวัดผลระดับขาต ิ(O-NET) ม.3 กลุ่มสาระ             
การเรยีนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (WCSC) 

ปานกลาง  ร้อยละ 54 

4. ผลการทดสอบวัดผลระดับขาต ิ(O-NET) ม.6 กลุ่มสาระ          
การเรยีนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ (WCSC) 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 83 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติทีด่ีต่อการท างาน 
  

1. จ านวนผู้เรียนที่จบระดับชั้น ม. 3 และเข้าศึกษาต่อระดับสูง
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98  

2. จ านวนผู้เรียนที่จบระดับชั้น ม.6 ที่เข้าศึกษาต่อระดับสูงหรือ
ออกไปประกอบอาชีพ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคณุลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98  

2. ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ประการตามนโยบายแห่งรัฐ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98  

3. ผู้เรียนมีค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91  

2) ความภมูิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
  

1. ผู้เรียนมีความชื่นชอบในศิลปะ ดนตรี ประเพณี                       
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91 

2. ผู้เรียนมีความชื่นชมในประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น และ
ประวัติศาสตร์ไทย และส านึกในความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91 

3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
  

1. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวเขา้กับเพื่อน ครู 
และสังคมได ้

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93  

2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รว่มกับเพื่อนอย่างสม่ าเสมอ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93  

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 
  
  
  
  

1. ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ ์ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91  

2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตามหลักสุขบญัญตัิ           
10 ประการ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91  

3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91  

4. ผู้เรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพตดิ อุบัติภัย 
ปัญหาทางเพศ และสภาวะ ความเสี่ยงจากการใช้ ความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ  

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92  

5. ผู้เรียนเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคณุค่าของตนเองและแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92  
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับโรงเรียน ระดับคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
  
  
  

1. มีกระบวนการขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ชัดเจน ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนกลยุทธ์   
อย่างมีระบบ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. กระบวนการมสี่วนร่วมเกิดขึ้นในทุกข้ันตอนของ                  
การด าเนินงาน 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. การมีส่วนร่วมครอบคลุมทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนไดส้่วนเสยีกับ
โรงเรียน 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  
  
  
  

1. มีระบบวิชาการ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. มีระบบบรหิารงานท่ัวไป ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. มีระบบงานกิจการนักเรียน ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. มีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

5. มีระบบงานการเงิน บัญชีและการบริหารสินทรัพย ์ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสตูรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. น ากลยุทธ์ของโรงเรียนมาบูรณาการกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการสอดคล้องกับแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาทุกป ี

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

1. มีแผนพัฒนาและด าเนินการพฒันาบุคลากรครอบคลุมงาน
ทุกมิติและพัฒนาบคุลากรอย่างสม่ าเสมอ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพคร ู ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
  
  
  
 
 
 
 
 

1. ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมด้านอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสนามกีฬา 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 85  

2. ความพร้อมด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนในช้ัน
เรียนทุกรายวิชา 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 86 

3. ความพร้อมด้านแหล่งการเรียนรู้และระบบเครือข่าย              
เพื่อการเรยีนรู ้

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 85  

4. ความพร้อมด้านบริการภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร    
ห้องพยาบาล สถานท่ีพักผ่อน ฯลฯ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 86 



6 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับโรงเรียน ระดับคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการ
เรียนรู ้
  

1. การจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านวิชาการ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. การจัดระบบสารสนเทศด้านบริหารทั่วไป ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. การจัดระบบสารสนเทศด้านกจิการนักเรยีน ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. การจัดระบบสารสนเทศด้านการประกันคณุภาพการศึกษา ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

5. การจัดสารสนเทศด้านการเงิน บัญชี และการบริหาร
สินทรัพย ์

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

 
 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับโรงเรียน ระดับคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่น
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. มีการคัดกรองผู้เรยีน และประเมินผลก่อนเรียน ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. มีการวางแผนการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. มีการจัดการเรยีนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. มีการประเมินผลระหว่างเรียนรด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

5. มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

6. มีการน าการวิจยัในช้ันเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

7. มีกระบวนการวดัผลประเมินผลที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
วิชา 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

8. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเสมอ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

9. มีการจัดการเรยีนรู้แบบ STEM ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

10. มีการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน IS ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

11. มีการจดัท าหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาในโรงเรียน ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
  

1. การใช้แหล่งการเรยีนรู้ในท้องถิ่น ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. การใช้วิทยากรและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. การใช้สื่อและเทคโนโลยีท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

1. ครูผู้สอนมีการบริหารจดัการช้ันเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
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3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  
  
  

1. การก าหนดเกณฑ์ วิธีการและขัน้ตอนการวัดผลประเมินผล
รายวิชาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. การก าหนดเกณฑ์ ข้ันตอนวิธีการในการจัดท าแบบทดสอบ
รายวิชาต่างๆ อย่างมรีะบบ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. การก าหนดเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีการในการวัดผลกลางภาค
เรียน และปลายภาคเรียนอยา่งมีระบบ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. การจัดระบบสารสนเทศการวัดผลประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

1. ครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

 


