
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  

โรงเรียนทา่หลวงวทิยาคม โรงเรียนทา่หลวงวทิยาคม   อ าเภอทา่หลวง  จังหวดัลพบุรีอ าเภอทา่หลวง  จังหวดัลพบุรี   
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   ๕   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
โทรศัพท์โทรศัพท์. (. (๐๓๖๐๓๖  --  ๔๖๑๙๒๒๔๖๑๙๒๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕๕  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โรงเรยีนท่าหลวงวิทยาคม  โรงเรยีนท่าหลวงวิทยาคม  

ต าบต าบลซับจ าปา  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบรุีลซับจ าปา  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบรุี  
  



 

 

ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในกา รพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึ กษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วน
ของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียน ท่าหลวงวิทยาคม  จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับ
ด าเนินงานตามนโยบายและจุด เน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐม วัย
และการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทั้งนี้โรงเรี ยนได้พัฒนามาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน 
ที่มีส่วนร่วมในการ จัดท าม าตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้ และหวังว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใช้
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่ง ผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 พฤษภาคม   255๗ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

................................................................................................................................. 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึ กษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
 

ทั้งนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

 
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

เรื่อง    ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 โดยที่มีการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔ บูรณาการกับสภาพปัญหาความต้องการ
ของท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม  รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล  การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายแตกต่างกันไป  ดังนั้น  เพ่ือความเป็นเอกภาพและเพ่ือให้
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป้าหมายเดียวกั น  อันจะท าให้สถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกัน  
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ึน 
 ฉะนั้น    อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๙  (๓)  ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ั นพื้นฐาน 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อ                    
วันที่  ๑๓  เดือนมิถุนายน  พ .ศ. ๒๕๕๗  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

              ประกาศ    ณ    วันที่  ๑๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
 ...............................................................                                            
          ( นายราเชนทร์  นิ่มศิริ )                                                      ( นางกาญจนา  บุญคง ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และ จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
   
  

       (  นางกาญจนา  บุญคง  ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

๕ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ            
๑ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   ๑ 
๑.๖    สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  

ตามจินตนาการ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑ 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่อง 

 

๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว                ๒ 
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน   ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

 

๕ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

๒ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
๑ 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

๕ 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

 

๕ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา       

๒ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 
 
 
 

๑ 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 
๘.๒   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                               
๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  ๒ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
๒ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                   คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ    
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
สม่ าเสมอ 

๒ 

๑๐.๖   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
 
 
 
 

๒ 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ                                         

 

๑๐ 
๑๑.๑   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
๔ 

๑๑.๒   จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓   จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

๕ 

๑๒.๑   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๐.๕ 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๐.๕ 

๑๒.๖   จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๐ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                     

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่

ก าหนดขึ้น 
 

๕ 
๑๔.๑   จดัโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น าวิชาการ ๓ 
๑๔.๒   ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม น าวิชาการ 

 
 
 

๒ 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 

๕ 
๑๕.๑   จัดโครงการ  กิจกรรมโดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๓ 

๑๕.๒   ผลการด าเนินงาน การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

๒ 

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหามายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

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

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดถ้าปลาวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหามายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 
 
   
  

                                                                        
                   (  นางกาญจนา  บุญคง  ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 
 
 



 

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยีย่ม 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 96 ได้ระดับดีข้ึนไป 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 96 ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ  

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ึนไป 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่าง  ๆรอบตัว  

ร้อยละ 97 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ร้อยละ 97 ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ร้อยละ 97 ได้ระดับดีข้ึนไป 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  ร้อยละ 93 ได้ระดับดีข้ึนไป 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ 93 ได้ระดับดีข้ึนไป 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น ตามหลักสูตร ระดับดีมาก 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ึนไป 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส า เร็จ  ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  ร้อยละ  95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง สนใจ  ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสง ค์  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน         
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา   

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ  

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีข้ึนไป 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ระดับดีเยี่ยม 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ   

ระดับดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ  

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ  

ระดับดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีมาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ระดับดีมาก 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

ระดับดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ระดับดีมาก 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ  

ระดับดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

ระดับดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง  

ระดับดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ  

ระดับดีมาก 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ระดับดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน   ระดับดีเยี่ยม 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

ระดับดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดบัดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  

ระดับดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ระดับดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒน าคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ระดับดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้   

ระดับดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลาก รภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  

ระดับดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น าวิชาการ  ระดับดีเยี่ยม 
14.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น าวิชาการ ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเ สริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

ระดับดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ  กิจกรรมโดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงาน การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

ระดับดีเยี่ยม 

 
 

หมายเหตุ 
  
 การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐานให้ยึดตามหนังสือแนวทางประประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (เล่มสีฟ้า) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เน้นคุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ใช้แหล่ง

เรียนรู้บูรณาการ ตามคุณภาพมาตรฐานสากล  
พันธกิจ 
๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ควบคู่บูรณาการให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานสากล 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  น าความรู้ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น            

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมใ นการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๔. จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ 
๑. ด้านนักเรียน  : มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะกระบวนการคิด น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  ด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างอาชีพ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างม่ันใจในตนเอง พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๒. ด้านครู : มีจรรยาบรรณ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
และจัดกระบวนการ เรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดท าสื่อ นวัตกรรม งานวิจัย และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. ด้านผู้บริหาร  : เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร นวัตกรรม  และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

๔. ด้านโรงเรียน : เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มี
เอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของกา รปฏิรูปการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน 

๕. ด้านผู้ปกครองและชุมชน : ให้การยอมรับ  เชื่อถือ  มีส่วนร่วม  และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   : คุณธรรมน าวิชาการ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   : สถานศึกษาพอเพียง 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 เร่งปฏิรูปการศึกษา  บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดย
ยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ได้มาตรฐานทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจการบริหาร

จัดการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และท้องถิ่นในการจัด

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภา ครัฐและ
เอกชน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

 

 ๑. นายราเชนทร์    นิ่มศิริ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
 ๒. นางกาญจนา  บุญคง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๓. นายไพฑูรย์    นวลสลุง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายสุนทร  จิตต์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสถาพร  เรืองแย้ม ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๖. นางเบญจางค์  เจรญิสุข  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.  นางสุภาพ  มงคล       ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๘.  นางประไพ  อ่อนสลุง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๙. นายอุทัย   ไชยสงโท  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๐. นางบุญเรือน  หาลาภ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๑. นางรัตนาวลี   ชูเมอืง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๒. นางศิริพร  รอดกสิกรรม ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาววันดี  แววสว่าง ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวภัทิรา  สอาด  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๕. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๖. นางพยอม  ไชยสงโท ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ ครู    ผู้ช่วยกรรมและเลขานุการ 
 



 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

    
 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๕๗                                                                                     
 
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

                     
 
 

                                                        (นางกาญจนา  บุญคง) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
            

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บนัทึกการให้ความเห็นชอบบนัทึกการให้ความเห็นชอบ  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปกีารศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ 
 
 คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่  ๒๒  เดือน  มิถุนายน  พ .ศ.  ๒๕๕๗ โดย
คณะกรรมการได้บันทึกการให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามเอกสารนี้ 
 
  
มีใครบ้าง............................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการตรวจสอบ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ                    
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี  เพ่ือการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและ       
ตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้บันทึกการให้ความเห็นตามเอกสารนี้ 

  

บันทึกการให้ความเห็นชอบบันทึกการให้ความเห็นชอบ  

มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒๕๕๗๗  

(นายเทิดภิมู  เอ่ียมใจดี) 



 

 


