
 

 
 

ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................. 

 
    โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   มถิุนายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๕๙  แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                           

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ าหนัก ๓๐ คะแนน)  
มาตรฐานที่  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  (๕ คะแนน) ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ      ร้อยละ ๙๕ ได้ 

ระดับดีข้ึนไป 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   ร้อยละ ๙๗ ได้ 

ระดับดีข้ึนไป 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ    
ร้อยละ ๙๔ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ร้อยละ ๙๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   ร้อยละ ๙๕ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ  

ร้อยละ ๙๔ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
             (๕ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ ๙๓ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ ๙๔ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ร้อยละ ๙๓ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 

ร้อยละ ๘๙ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (๕ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ ๙๕ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม 
ร้อยละ ๙๖ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ร้อยละ ๙๕ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ร้อยละ ๙๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  (๕ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง  

ร้อยละ ๙๒ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ร้อยละ ๙๓ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  ร้อยละ ๙๔ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ ๙๔ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (๕ คะแนน) ระดับพอใช้ 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ ได้ 

ระดับพอใช้ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๘๗ ได้ 

ระดับดีข้ึนไป 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๙๐ ได้ 

ระดับดีข้ึนไป 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

 
ร้อยละ ๕๕ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (๕ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ร้อยละ ๙๒ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  ร้อยละ ๙๒ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อยละ ๙๒ได้ 

ระดับดีข้ึนไป 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  ร้อยละ ๙๗ ได้ 

ระดับดีข้ึนไป 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (น้ าหนัก ๕๐ คะแนน)  
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล (๑๐ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ร้อยละ ๑๐๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ร้อยละ ๙๗ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา   

ร้อยละ ๙๕ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๙๔ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

ร้อยละ ๑๐๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

ร้อยละ ๑๐๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน  

ร้อยละ ๙๘ ได้ 
ระดบัดีขึ้นไป 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  ร้อยละ ๙๗ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  ร้อยละ ๙๖ ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ       
เกิดประสิทธิผล (๑๐ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  

 
ระดับดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

ระดับดีเยี่ยม 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการ  
ระดับดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  ระดับดีเยี่ยม 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  ระดับดีเยี่ยม 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๕ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ระดับดีเยี่ยม 
๙.๒ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทางสติปัญญา 
ระดับดีเยี่ยม 

๙.๓ ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (๑๐ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ระดับดีเยี่ยม 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ  
ระดับดเียี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ     (๑๐ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ระดับดีเยี่ยม 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง (๕ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  

ระดับดเียี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๕ คะแนน)  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  (๑๐ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 
ระดับดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ระดับดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ าหนัก ๕ คะแนน)  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น(๕ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

 
 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (น้ าหนัก ๕ คะแนน)  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 (๕ คะแนน) 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม 
 
 
หมายเหตุ 

ดีเยี่ยม  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ ๕ 
ดีมาก  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ       ๔ 
ดี  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ       ๓ 
พอใช้  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ       ๒ 
ปรับปรุง    มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ      ๑ 

 
 
 
 

 


