
 
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  มีภารกิจจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2553 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือสำคัญ  ในการจัดการ
เรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะ  ตามที่ หลักสูตรกำหนดและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติประจำปี  เพื่อ
พัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพและ  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม   ข้อ  
14(1)  และข้อ 15 ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553  
ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาประกัน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  สำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมประเด็นพิจารณาตามกฎกระทรวงฯ   ดังนั้นโรงเรียนทุ่งเสลี่
ยมชนูปถัมภ์   จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  จำนวน  3  มาตรฐาน  ดังต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 

รายลเอียดแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี ้



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด    
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
   ทั้งนี้ให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศกึษา 2564 

     ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
            (นายไพบูลย์  พวงเงนิ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    
 
 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ปีการศึกษา 2564 

......................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

รายลเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด    
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   



ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 
     2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดี 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 
     6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติทีด่ตี่องานอาชพี ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน   
       1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
       2) ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
       4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอดเย่ียม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเลิศ 
  2.1การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอดเย่ียม 
  2.2มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
  2.3ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 

  2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
  2.5จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 

  2.6จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 

 
 


