
 

ประกาศโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
เร่ือง  การใช้มาตรฐาน เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน 
๓  ฉบับ  คือ  ฉบับท่ี ๑ ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศเมื่อวันท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  ฉบับท่ี  ๒  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศเมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ฉบับท่ี  ๓  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศเมื่อวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  
ฉบับท่ี ๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศเมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 
๒  ได้ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ตลอดท้ัง         
อัตลักษณ์และจุดเน้น  ดังนั้น  โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  โดยให้สอดคล้องกันกับหน่วยงานต้นสังกัด  ด้วยความเห็นขอบของ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและจาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนและร่วมด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

                                                       (นายมิตร บุญใส) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 

 

(นายเลียม ดวงสิน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(...................................................................) 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 



ก าหนดเป้าหมายและระดับคุณภาพเพือ่การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา  อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 



มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของนักเรียน 
 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแต่
ละระดบัชั้น 

๑) ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น ใน
ระดบัดี 
๒) ผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เหมาะสมตามระดบัชั้น ในระดบัดี 

๓) ผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นการคิดค  านวณเหมาะสมตามระดบัชั้น ในระดบั
ดี 

ดี 

๒) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

๔) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา อยา่งเหมาะสม 

ดี 

๓) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๕) ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารได้
อยา่งเหมาะสมปลอดภยั มีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม 

๔) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

๖) ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในดา้นความรู้ความเขา้ใจ
และทกัษะต่างๆ มีแนวโนม้สูงขึ้น 

ดี 

๕) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการ
จากผลการสอบวดัระดบัชาติ 

๗) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนมีพฒันาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ดีเย่ียม 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการท างาน 

๘) ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัชั้นที่
สูงขึ้นหรือมีวฒิุภาวะทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวยั 
 
 

ดีเย่ียม 



 
 
 

 

 

๑.๒. คุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคข์องผูเ้รียน 

๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบั 
กฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 

๑) ผูเ้รียนมีความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสงัคม และ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชดัเจนโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
๒) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม 

๒) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ๓) ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกบั 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมในชีวติประจ าวนั 

ดีเย่ียม 

๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๔) ผูเ้รียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษยสมัพนัธดี์ ดีเย่ียม 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม ๕) ผูเ้รียนมีวธีิการรักษาสุขภาพของตนเองใหแ้ข็งแรง 
๖) ผูเ้รียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ 
๗) ผูเ้รียนรู้และมีวธีิการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
๘) ผูเ้รียนไม่เพกิเฉยต่อการกระท าส่ิงที่ไม่ถูกตอ้ง และอยูร่่วมกนัดว้ยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสงัคม 

ดีเย่ียม 



 

 

 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจดัการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

๑. การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่ก  าหนดไวต้รงกบัวตัถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ินอยา่ง
ชดัเจน 

ดีเย่ียม 

 ๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพฒันา
วชิาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็น
รูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครู
และบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทาง
วชิาชีพ 
   ๓) การวางแผนการบริหารและการ
จดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 
ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลกัต่อไปน้ี 
   ๒.๑ พฒันาวชิาการที่เนน้ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอยา่งเป็น
รูปธรรม 
   ๒.๒ พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทกัษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   ๒.๓ บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั น าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้และด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
   ๒.๔ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่ดีและกระตุน้ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู้
ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเย่ียม 



   ๔) การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 ๓. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจดัการ 
ศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

๓. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผดิชอบ
ต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

ดีเย่ียม 

 ๔. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจดัการศึกษา 

๔. สถานศึกษาก ากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่ง
เหมาะสม ชดัเจน และเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

ดีเย่ียม 

 

 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๓ 
กระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    ๑.๑ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ตนเอง ก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัเป็นรายบุคคลอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
    ๑.๒ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิดไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองคค์วามรู้ และสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ 
ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
    ๑.๓ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยดีว้ยตนเอง 

ดีเย่ียม 



อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
    ๑.๔ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทกัษะดา้นต่างๆ 
    ๑.๕ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๑.๖ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยัอยา่งเป็รูปธรรมและต่อเน่ือง 

 ๒. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบั
บริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

๒.๑ จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
จดัการเรียนการสอน 
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

ดีเย่ียม 

 ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๑ ประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง 
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยา่งเป็นระบบ 
๓.๓ ใชเ้คร่ืองมือและวธีิการวดัและประเมินผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมาย และการ
จดัการเรียนการสอน 
๓.๔ นกัเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 
๓.๕ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนและผูเ้รียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๔ ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในที่มี

การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพือ่
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ 
ยิง่ขึ้น 

๑. สถานศึกษาจดัวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอยา่งชดัเจน และมีความเป็นไปไดใ้น
การปฏิบตัิ 
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ประสิทธิผล  ๒. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนั
คุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 

ดีเย่ียม 

๓. พอ่แม่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทอ้งถ่ิน และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
มีความมัน่ใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาในระดบัสูง 

ดีเย่ียม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


