
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสองท่ีก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบ             
กับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร ได้ด ำเนินกำรปรับมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ในชุมชนให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกัน น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรประชุม ครั้งที่  ๑ / 25๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๔ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร มีคุณภำพ                  
และมำตรฐำน จึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ          
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  

  ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒5๖๐ 
 

 
 

             (นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ
พิจารณา 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดี ดี 

๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  
ตำมเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

๗๕.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๒.๐๐ 

๒) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

๗๕.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๒.๐๐ 

๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 
๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ๗๕.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๒.๐๐ 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัด

ระดับชำติ 
๕๐.๐๐ ๕๓.๐๐ ๕๖.๐๐ 

๖) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๘๐.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๕.๐๐ 

๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ 
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม ๘๐.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 

2.1 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของ
ผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 

2.2 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 

2.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
เป็นระบบ  

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 
ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 

2.4 กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 

๓. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 

๔. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วม  

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ 

2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ 
3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอยำ่งเป็นระบบ  

และมีประสิทธภิำพ 
๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 

๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๙๐.๐๐ 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษำข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในกำรก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำย 
 ๒. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แต่ละมำตรฐำน ควรก ำหนดเป็น ระดับคุณภำพ ๔ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรประเมิน ดังนี้ 
 

ตำรำงเทียบเคียง 
ระดับคุณภำพ ค่ำร้อยละ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 
ระดับ 3 ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ระดับ 2 พอใช้ ร้อยละ ๕๐-๖๙ 
ระดับ 1 ปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ 

 
 ๓. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก ำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


