
 
ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

เรื่อง การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

………………………………………………………………………………………… 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) 
ได้กําหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สําคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกําหนด มาตรฐาน 
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ 
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก  
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการ 
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์ 
และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคน ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ กําหนดค่าเป้าหมาย 
ความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือ 
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง  
สําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล  และการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
       

                                                                        
              (นายธีรวัช  อุดคํามี )  
      ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  

 
 



แนบท้ายประกาศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2563 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จํานวน 10 ประเด็นการพิจารณา   
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จํานวน 6 ประเด็นการพิจารณา 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
          1.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา  
  1.2 นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับด ี 
  1.3 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการสื่อสาร การนําเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
  1.4 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
  1.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดคํานวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา  
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  
  2.1 นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี  
  2.2 นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  
    2.3 นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด  
ในระดับด ี 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    3.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา  
    3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงาน จากการทําโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ  
แนวคิด ขั้นตอนการทํางาน และปัญหาอุปสรรคของการทํางาน 
           3.3 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างนวัตกรรม 
          3.4 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้  
ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     4.2 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ  
ในการใช้เทคโนโลยี ในระดับด ี
     4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  



    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     5.1.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  
     5.1.2 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป     
     5.1.3 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป     
     5.1.4 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป     
     5.1.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป  
     5.1.6 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
        5.1.7 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับ 3 ขึ้นไป  
     5.1.8 นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับ 3 ขึ้นไป  
    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
        6.1 นักเรียนร้อยละ 82 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต้องานอาชีพ  
     6.2 นักเรียน ร้อยละ 82 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 82 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 8๒ มีความพร้อมในการทํางาน และประกอบอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จํานวน 4 ประเด็น การพิจารณา 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  
      1.1 นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี 
      1.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นําและมีจิตอาสา  
      1.3 นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได ้ 
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
     2.1 นักเรียนร้อยละ 85 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสําคัญ และท้องถิ่น อย่างน้อย 4 ครั้ง   ต่อ
ปี ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     2.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ในระดับ      ดี
เยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     2.3 นักเรียนร้อยละ 85 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใน
ระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     2.4 นักเรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ในระดับ ดี
เยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     2.5 นักเรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 
 
 



 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
    3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี      
ของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
    4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์  
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
    4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือ  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ  
    4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  
    4.4 นักเรียนร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ  
อบายมุขทุกชนิด  
    4.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
    4.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีจิตสาธารณะ  
    4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ  
ในการใช้ทักษะชีวิต  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นการพิจารณา 6 ประเด็น  
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง ในระดบัดเีลิศ  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จไว้ ในระดบัดเีลิศ  
  2.3 มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในระดบัดเีลิศ  
  2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในระดบัดเีลิศ  
  2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในระดบั 
ดีเลิศ  
  2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในระดับ
ดีเลิศ  
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
    3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้        
3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
    3.1.3 คร ูร้อยละ 80 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
    3.2.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
    3.2.2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ มี application 
เพ่ือการเรียนรู้  
    3.2.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน        ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือ ต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  
 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
      ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  
     3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล  ย้อนกลับ นําผลมา
พัฒนาผู้เรียน  
     3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
     ครูร้อยละ 80 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล  สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 


