
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 25๖๐ 

……………………………………………………………………………………. 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษาโรงเรียนพิชัย จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบคุลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิชัย 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 25๖๐ 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่
ละดับช้ัน 

นักเรียนร้อยละ 80 มคีวามสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 80 ความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

นักเรียนร้อยละ 80ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระดับดีขึ้นไป 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาสูงขึ้น 

๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัด
ระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น 

๖)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การท างาน 

นักเรียนร้อยละ 80 มคีวามพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 80 มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการบริหาร 
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ผู้บริหารสถานศึกษามีการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

ครูร้อยละ 80 มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ครูร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
                  ที่มีประสิทธิผล 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

โรงเรียนใช้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามีข้ันตอนอย่าง
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 



 
 

 การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 4 ดีเย่ียม  
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 พอใช้  
  ระดับ 1 ปรับปรุง 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 


