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ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๖๑ จานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียนพิชัย จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กาหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โรงเรียนพิชัยจึงได้กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1

(นายจลัญ อินตายวง)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิชัย

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิชัย
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.............................................................
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
๓) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
5) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม

ครูจานวนมากกว่าร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ครูจานวนมากกว่าร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูจานวนมากกว่าร้อยละ 80 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูจานวนมากกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบและ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน ครูจานวนมากกว่าร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
เรียนรู้
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับ คุณภาพ ๕ ระดั บ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 8๐ - ๑๐๐
ระดับ ดีเลิศ
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ระดับ ดี
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ระดับ ปานกลาง
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙
ระดับ กาลังพัฒนา
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓. การก าหนดค่ า เป้ า หมาย ในแต่ ล ะประเด็ น พิ จ ารณา จะก าหนดเป็ น ระดั บ คุ ณ ภาพ หรื อ
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

