
 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

---------------------------------------------------------- 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานั้น ในการ ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีมติเห็นพ้องต้องกันให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน
การศึกษาของและเป้าหมายความส าเร็จตามที่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เสนอ จึงประกาศ เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม
ชุมชน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเวลาที่เหมาะสมต่อไป 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
                                                              ว่าที่ ร.ต.หญิง                           
                                                                               (กอบสมุทร    ศรีดา) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการค านวณ ระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับ  ๒ ขึ้นไป 
๓. นักเรียน ร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๔. นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่าง ง่าย ๆ ได้ 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๖. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
๗. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการเวทีศักยภาพตามโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
 ๘. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๙. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
    ๑๐ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงานจากการท าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน และแก้ปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๑๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 
๑๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ๑๓. นักเรียนระดับชั้น ม. ๓ และม. ๖ ร้อยละ ๘๐ มีความพร้อมในการในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๑๔. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  และท าโครงงานประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น ระดับดี ขึ้นไป 
 ๑๕. นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดี ขึ้นไป  
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการบริหารและการจัดการ  
 ๑. เป้าหมายของโรงเรียน ขอรับการประเมินเพ่ือขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ ฯ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี ๒๕๖๕ 
 ๒. เข้าร่วมประเมินโรงเรียนคุณธรรม ๓ ดาว  

๓. ใช้กระบวนการ PKC Model / ๔ ร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุป ร่วมชื่นชม) ในการบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล
เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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 ๕. โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก  ๓ ปี โดยความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
 ๖. คร ูและบ ุคลากรสน ับสน ุนท ุกคนได ้ร ับการอบรมตรงตาม /สอดคล ้องก ับหน ้าที่ทีป่ฏ ิบ ัติอย่าง
น้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 ๖. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอส าหรับนักเรียน และ มีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
 ๗. โรงเร ียนม ีห ้องสม ุด ห ้องปฏ ิบ ัต ิการเพ ียงพอ และจ ัดเวท ีทางว ิชาการให ้น ักเร ียนท ุกคนได้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อ ๑ ปีการศึกษา 
 ๘. โรงเร ียนม ีระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศที ่สน ับสน ุนการบร ิหารจ ัดการและการเร ียนร ู้ 
อย ่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
 ๙. สถานศึกษาจัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากกหลาย 
 
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการจดัการเรียนการสอน  เช่น... 
 ๑. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด สร้างสรรค์โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ จริง และนักเรียนขยายความคิดและ
น าไปปรับใช้ในชีวิตได้ 
 ๒. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓. ครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๒ รูปแบบ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๔. คร ูท ุกคนพ ัฒนาและใช ้สื่อการสอน  สื่อเทคโนโลย ีสารสนเทศ และแหล ่งเร ียนร ู้ 
ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 
 ๕. คร ูท ุกคนม ีข ้อม ูลน ักเร ียนเป ็นรายบ ุคคล และน าสร ุปผลการส ังเคราะห ์ไปวางแผน 
พัฒนาการเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน 
 ๖.  ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน 
 ๗ .ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา   มีการวิเคราะห์ผลการ เรียนรู้ของ
นักเรียน และน าผล มาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 ๘. ครูท ุกกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ จ ัดให ้ม ี เวท ีอภ ิปราย แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู้ /แสดง                         
ความคิดเห็นของนักเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 ๙. ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอน และ                           
การแก้ปัญหานักเรียนผ่านการประชุม PLC สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
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