
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชยั ปการศึกษา 256๓ 

……………………………………………………………………………………. 
   ตามกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหง
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศกึษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ จํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคณุภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของโรงเรียนพิชัย จึงจัดทํามาตรฐาน
การศกึษาของโรงเรียนพิชัย และไดกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผูปกครอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อ
รองรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
 
 เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
โรงเรียนพิชัยจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย ปการศึกษา 
2563 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในตอไป 
   
 

ประกาศ ณ วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 
 
 
 (นายจลัญ  อินตายวง) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนพิชัย 
 

 
 
 

(นายสุเทพ  ไตตอผล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิชัย 



คาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบทายประกาศโรงเรียนพิชัย 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชัย ปการศึกษา 256๓  
ฉบับลงวันที่ 26  มิถุนายน  พ.ศ.2563 

 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ/ 
คาเปาหมาย 

เกณฑการพจิารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
ผูเรียน 

ยอดเย่ียม  

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑) มีความสามารถใน 

การอาน การเขียน 
การสื่อสาร และ 
การคดิคํานวณ 

นักเรียนรอยละ 90 มี
ความสามารถใน 
การอาน การเขียน 
การสื่อสารและการคิด
คํานวณระดับดีข้ึนไป 

1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

- ระดับดีมาก ผลการเรียนระดับ ๔ 
- ระดับดี  ผลการเรียนระดับ ๓ - 3.5 
- ระดับพอใช ผลการเรียนระดับ 2 - 2.5 
- ระดับปรับปรุง ผลการเรียนระดับ 1 - 1.5 
   

  2) ประเมินจากผลการอานคิด วิเคราะห และเขียน
รายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

- ระดับดีมาก ผลการประเมิน 3 
- ระดับดี  ผลการประเมิน ๒ 
- ระดับพอใช ผลการประเมิน ๑ 
- ระดับปรับปรุง ผลการประเมิน 0 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
- ระดับดีมาก ผลการเรียนระดับ ๔ 
- ระดับดี  ผลการเรียนระดับ ๓ - 3.5 
- ระดับพอใช ผลการเรียนระดับ 2 - 2.5 
- ระดับปรับปรุง ผลการเรียนระดับ 1 - 1.5  



มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ/ 
คาเปาหมาย 

เกณฑการพจิารณา 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผูเรียน 

ยอดเย่ียม  

๒) มีความสามารถ 
ในการคดิวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

นักเรียนรอยละ 90 
มีความสามารถ 
ในการคดิวิเคราะห 
คิดอยางมี
วิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นโดยใช
เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ และ
แกปญหาได ระดับ 
ดีขึ้นไป 

1) ประเมินจากการอาน คิดวิเคราะห และเขียนทั้ง  
8 กลุมสาระการเรียนรู 

- ระดับดีมาก ผลการประเมิน 3 
- ระดับดี  ผลการประเมิน ๒ 
- ระดับพอใช ผลการประเมิน ๑ 
- ระดับปรับปรุง ผลการประเมิน 0  

2) ประเมินจากการประเมินอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน รายวิชาวิทยาศาสตร 

- ระดับดีมาก ผลการประเมิน 3 
- ระดับดี  ผลการประเมิน ๒ 
- ระดับพอใช ผลการประเมิน ๑ 
- ระดับปรับปรุง ผลการประเมิน 0  

3) มีความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม 

นักเรียนรอยละ 90 
มีความสามารถ 
ในการรวบรวมความรู
ไดทั้งดวยตนเองและ 
การทํางานเปนทีม 
เชื่อมโยงองคความรู 
และประสบการณมา
ใชในการสรางสรรค
สิ่งใหมๆ อาจเปน
แนวความคิด 
โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) ประเมินจากผลงานจากการสรางแนวคิด โครงการ 
โครงงาน สิ่งประดิษฐ ชิ้นงาน หรือผลผลิต ของ
นักเรียนจากการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
และการทําโครงงานคุณธรรม และโครงงานตอตาน
ยาเสพติด โครงการหองเรียนสีขาว 

- ระดับยอดเยี่ยม มีการนําไปใชและเผยแพร 
- ระดับดเีลิศ  มีความสามารถในการสราง 
- ระดับดี มีความรูและทักษะพื้นฐาน 

ในการสราง 
- ระดับปานกลาง มีทักษะพื้นฐานในการสราง 
- ระดับกําลังพัฒนา มีความรูในการสราง  



มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ/ 
คาเปาหมาย 

เกณฑการพจิารณา 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผูเรียน 

ยอดเย่ียม  

4) มีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นักเรียนรอยละ 90 
สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ใน
ดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทํางาน 
อยางสรางสรรคและ
มีคุณธรรม ในระดับดี 

1) ประเมินจากทักษะดาน digital Literracy ในการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑการประเมิน
ของสถานศึกษา 

- ระดับดีมาก ไดคะแนน รอยละ 80 ขึ้นไป 
- ระดับดี  ไดคะแนน รอยละ 60 - 79 
- ระดับพอใช ไดคะแนน รอยละ 50 - 69 
- ระดับปรับปรุง ไดคะแนน ต่ํากวารอยละ 50  

 2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร 
- ระดับดีมาก ผลการเรียนระดับ ๔ 
- ระดับดี  ผลการเรียนระดับ ๓ - 3.5 
- ระดับพอใช ผลการเรียนระดับ 2 - 2.5 
- ระดับปรับปรุง ผลการเรียนระดับ 1 - 1.5  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นักเรียนรอยละ 70 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ระดับดีข้ึน
ไป  

- ผลการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  
- ระดับดีมาก ผลการเรียนระดับ ๔ 
- ระดับดี  ผลการเรียนระดับ ๓ - 3.5 
- ระดับพอใช ผลการเรียนระดับ 2 - 2.5 
- ระดับปรับปรุง ผลการเรียนระดับ 1 - 1.5  

6) มีความรู ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ 

นักเรียนรอยละ 90 
มีความรู ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ 
ที่ดีตองานอาชีพ 
ในระดับดี/ผานขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) ผลการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ 
- ระดับดีมาก ผลการเรียนระดับ ๔ 
- ระดับดี  ผลการเรียนระดับ ๓ - 3.5 
- ระดับพอใช ผลการเรียนระดับ 2 - 2.5 
- ระดับปรับปรุง ผลการเรียนระดับ 1 - 1.5  

 2) ผลการเรียน วิชาแนะแนว 
- ระดับดี  ผลการเรียน ผาน 
- ระดับปรับปรุง ผลการเรียน ไมผาน  

 



มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ/ 
คาเปาหมาย 

เกณฑการพจิารณา 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
๑) การมีคุณลักษณะ 

และคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 

นักเรียน รอยละ 90 มีความ
ประพฤติดานคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และ
จิตสํานึกตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ในระดับดีขึ้นไป 

ผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค  
- ระดับดีมาก ผลการประเมิน 3 
- ระดับดี  ผลการประเมิน ๒ 
- ระดับพอใช ผลการประเมิน ๑ 
- ระดับปรับปรุง ผลการประเมิน 0  

๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและ
ความเปนไทย 

นักเรียน รอยละ 90 มีความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ิน เห็น
คุณคาความเปนไทย มีสวน
รวมในการอนุรักษวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปญญาไทย 

การเขารวมกิจกรรมตามประเพณี วันสําคัญ 
หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและ
ภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและ
หลากหลาย 

นักเรียนรอยละ 90 ยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคล
ในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี ดวยความเขาใจ  

มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน “ผาน” 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และ
จิตสังคม 

นักเรียนรอยละ 90 มีการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณและสังคม และ
แสดงออกอยาง เหมาะสมใน
แตละชวงวัย สามารถอยู
รวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข 
เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยง 
กับผูอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกขออยูในระดับผาน 

๒) ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ) 
ระดับปกติ 

๓) ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
ระดับ ปกติ 



มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ/ 
คาเปาหมาย 

เกณฑการพจิารณา 

มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ยอดเย่ียม  

๑) มีเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไว
ตรงกับวัตถุประสงค ของแผนการศึกษาชาติ นโยบาย 
ของรัฐบาลและของตนสังกัดรวมทั้งทันตอการ เปลี่ยนแปลง
ของสังคม อยางชัดเจน และเปนไปไดในทางปฏิบัติทันตอ 
การเปลี่ยนแปลง 

๒) มีระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของ
ทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางาน 
อยางตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

๓) ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษาดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 

๔) พัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา 
และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

๕) จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

๖)  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและ 
การจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 



 มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ/ 
คาเปาหมาย 

เกณฑการพจิารณา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

ยอดเย่ียม 
 

๑) จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได    

ครูจํานวน รอยละ 90 มีจัดการ
เรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรูที่สามารถนําไปจัด
กิจกรรมไดจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตไดมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
และมีการเผยแพร (ยอดเยี่ยม) 

๑) รายงานการใชแผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  

๒) รายงานการใชแผนการจัดการเรียนรูที่
สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการ
เผยแพร 

๓) การกํากับ นิเทศติดตามจากผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

๒)   ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ครูจํานวน รอยละ 90 ใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น 
ที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยสราง
โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  (ยอดเยี่ยม) 
 
 

๑) รายงานการใชแผนการจัดการเรียนรู 
ที่ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น 
ที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสให
ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

๒) การกํากับ นิเทศติดตามจากผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

๓) มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ครูจํานวน รอยละ 90 มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข 
(ยอดเยี่ยม) 
 
 

๑) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 

๒) รายงานการใชหลักสูตร 
๓) ผลการดําเนินงานกิจกรรมหองเรียน 

สีขาว 
๔) การกํากับ นิเทศติดตามจากผูที่ไดรับ

มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ/ 
คาเปาหมาย 

เกณฑการพจิารณา 

๔) ตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน 
 

ครูจํานวน รอยละ 90 มีการตรวจสอบ
และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมาย
ในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับ
แกผูเรียน และนําผลมาพฒันาผูเรียน 
(ยอดเยี่ยม) 

๑) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
๒) รายงานการใชแผนการจัดการเรียนรู 
๓) รายงานการใชหลักสูตร 
๔) การกํากับ นิเทศติดตามจากผูที่ไดรับ

มอบหมาย 

๕) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง การ
จัดการเรียนรู 

ครูจํานวนรอยละ 90 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 

1) รายงานผลการดําเนินงานชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
 

- ระดับยอดเยี่ยม มีชุมชน PLC 
ระหวางครูกับ
ผูเก่ียวของ 

- ระดับดีเลิศ  มีชุมชน PLC 
ระหวางครู 

- ระดับดี ครูมีการ
แลกเปลี่ยน 
การเรียนรู และให
ขอมูลสะทอนกลับ 

- ระดับปานกลาง ครูมีการ
แลกเปลี่ยน 
การเรียนรู 

- ระดับ 
    กําลังพัฒนา 

ครูไมมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
2) การกํากับ นิเทศติดตามจากผูที่ไดรับ

มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


