
 
 

ประกาศโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

_________________________________ 
 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของ
ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จึงขอ
ยกเลิกประกาศโรงเรียนไทรงามพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก       
   โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    
                                                              

                   (นายบรรจบ  ภูโสดา) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

  



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทรงามพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับลงวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
______________________________ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
        ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
        ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



        ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
        ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
              การเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทรงามพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับลงวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
๑)  มีความสามารถ 
     ในการอ่าน  
     การเขียน             
     การสื่อสาร และ 
     การคิดค านวณ 

๑.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย  
     อยู่ในระดับ ๓ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
๒.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยอยู่ใน 
     ระดับ ๓ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๓.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ อยู่ใน 
     ระดับ ๑ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
๔.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ใน 
     ระดับ ๑ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
๕.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการแนะน า 
     ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย อยู่ในระดับ ๑ ตามเกณฑ์ 
     ที่สถานศึกษาก าหนด  
๖.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     คณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ๒ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  
 

ระดับ ๔ 
 ดีเลิศ 

๒)  มีความสามารถ 
     ในการคิดวิเคราะห์  
     คิดอย่างมี 
     วิจารณญาณ  
     อภิปรายแลกเปลี่ยน 

นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลงาน/ชิ้นงานจากการเรียนการสอน กลุ่มหรือ
เดี่ยว และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหา
อุปสรรคของการท างานได้ 

ระดับ ๔ 
 ดีเลิศ 



     ความคิดเห็น และ 
     แก้ปัญหา 
 
๓)  มีความสามารถ 
     ในการสร้าง 
     นวัตกรรม 
 

นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างผลงานได้ ระดับ ๓  
  ดี 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
 

 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) ระดับคุณภาพ 
๔)  มีความสามารถ 
     ในการใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศและ 
     การสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
สรุปความรู้ด้วยตนเองและเผยแพร่ได้ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียนตาม 
     หลักสูตร 
     สถานศึกษา 
 

นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

๖)  มีความรู้ ทักษะ 
     พ้ืนฐาน และเจตคติ 
     ที่ดีต่องานอาชีพ 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย ๑ 
อย่าง (ใช้การแบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง) 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ 

๑)  การมีคุณลักษณะ 
     และค่านิยมที่ดี 
     ตามท่ีสถานศึกษา 
     ก าหนด 
 

๑.  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๒.  นักเรียนร้อยละ ๘๕ เป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     ของโรงเรียน 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 



๒)  ความภูมิใจใน 
     ท้องถิ่นและ 
     ความเป็นไทย 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและแสดงความ
คิดเห็นที่เหมาะสม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ 
     ร่วมกันบน 
     ความแตกต่างและ 
     หลากหลาย 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๐  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย 
     และจิตสังคม 

๑.  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีร่างกายแข็งแรง (น้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ 
     ทางกาย)  
๒.  นักเรียนร้อยละ ๘๕ ไม่ข้องเก่ียวสิ่งเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ 
     ความรุนแรง 
๓.  นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หมายเหตุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ
คุณภาพ 

๒.๑  มีเป้าหมาย  
      วิสัยทัศน์และ 
      พันธกิจที่ 
      สถานศึกษาก าหนด 
      ชัดเจน 
 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหาร 
      จัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา 

โรงเรียนใช้กระบวนการ PORD MODEL ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนา 
       วิชาการท่ีเน้น 
       คุณภาพผู้เรียน 
       รอบด้านตาม 

๑.  โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของ
โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการท่ีค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยยึดนโยบายร่วมกันว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนา 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 



       หลักสูตร 
       สถานศึกษา และ 
       ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขได้ 
 

๒.๔  พัฒนาครูและ 
       บุคลากรให้ม ี
       ความเชี่ยวชาญ 
       ทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับ
หน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
 

๔ 
ดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อม 
       ทางกายภาพและ 
       สังคมท่ีเอ้ือต่อ 
       การจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ 
 

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนส าหรับ
นักเรียน และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงง่าย 
๒.โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้
นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อ ๑ ปี
การศึกษา 

 
ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

  



มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หมายเหตุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) ระดับคุณภาพ 
 

๒.๖  จัดระบบ 
       เทคโนโลย ี
       สารสนเทศเพ่ือ 
       สนับสนุน 
       การบริหารจัดการ  
       และการจัด 
       การเรียนรู ้
 

๑. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้ 
๒.  โรงเรียนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ 
 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่าน 
       กระบวนการคิด 
       และปฏิบัติจริง  
       และสามารถน าไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
       ได ้

๑. ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงผ่านการท ากิจกรรม/ การฝึกปฏิบัติ 
ในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดน าไปปรับใช้ในชีวิตได้ 
๒. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐาน 
๓. ครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๒ รูปแบบ ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
       สารสนเทศ และ 
       แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
       ต่อการเรียนรู้ 
 

ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหาร 
       จัดการชั้นเรียน 
       เชิงบวก 

๑. ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และน าสรุปผลการสังเคราะห์ไป
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนใน
ห้องเรียน 
 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

๓.๔  ตรวจสอบและ 
       ประเมินผู้เรียน 
       อย่างเป็นระบบ  

ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา          
(มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน จ านวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 



       และน าผลมา 
       พัฒนาผู้เรียน 
 

ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และน าผลมาพัฒนาให้
นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

  



มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หมายเหตุ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 

ระดับคุณภาพ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยน 
       เรียนรู้และให ้
       ข้อมูลสะท้อนกลับ 
       เพ่ือพัฒนาและ 
       ปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้ 
 

ครูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

 

         เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

    ระดับ ๑ หรือต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา    

        ระดับ ๒ หรือร้อยละ  ๕๐ – ๕๙   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ   ระดับปานกลาง     

    ระดับ ๓ หรือร้อยละ  ๖๐ – ๖๙   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ   ระดับดี 

    ระดับ ๔ หรือร้อยละ  ๗๐ – ๗๙   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 

        ระดับ ๕ หรือร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ หมายถึง  ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ   ระดับยอดเยี่ยม  
 


