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ประกาศโรงเรียนไกรภักดวีิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
----------------------------------------- 

 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โดยที่มีประกาศใช้
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ ๓ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดหลักที่ส าคัญ คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการาจ าท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 3 มาตรฐาน โดยได้ก าหนดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารทีแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

 
  

(นายศักดา   มุขขันธ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้าย ประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณ ร้อยละ 65 ระดับยอดเยี่ยม 
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 65 ระดับยอดเยี่ยม 

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 ระดับยอดเยี่ยม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 ระดับยอดเยี่ยม 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

 

ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 
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ประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

-----------------------------------------------------------------  
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณ 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  
 จากมาตรฐานการศึกษาข้างต้น โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ก าหนค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพขอบงมาตรฐานการศึกษาในแต่
ละมาตรฐานร่วมกัน  โดยมติในที่ประชุม วันที่ 23  มิถุนายน 2563  ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของ
มาตรฐานการศึกษา  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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