
 
ประกาศโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม 

เรื่อง  กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทย    
และการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนดให
สถานศึกษาตองดําเนินการกําหนดมาตรฐาน และคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือใหบุคลากร 
ท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบดําเนินงานวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคมจึงขอประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของเพ่ือให 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐาน             
จึงกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
   
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                                                 (นายพัฒนา  ทรงประดิษฐ) 
                                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน ปานกลาง 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปานกลาง (2) 
     ๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคํานวณ รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแกปญหา 

รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

     ๓)  มีความสามารในการสรางนวัตกรรม รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

     ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

     ๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ปานกลาง (2) 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

     ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

     ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม รอยละ 60/ระดับ 2  ข้ึนไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี(3) 
๒.๑  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับ 3  ข้ึนไป 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ 3  ข้ึนไป 

๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับ 3  ข้ึนไป 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 3  ข้ึนไป 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคูณภาพ ระดับ 3  ข้ึนไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ระดับ 3  ข้ึนไป 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี (๓) 
๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใช  
ในชีวิตได 

ระดับ 3  ข้ึนไป 

๓.๒  ใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ระดับ 3  ข้ึนไป 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ 3  ข้ึนไป 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ระดับ 3  ข้ึนไป 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรียนรู 

ระดับ 3  ข้ึนไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
 



การกําหนดคาเปาหมาย 
 

๑.  ศึกษาขอมูลเดิม  ผลการประเมินตาง  ๆท่ีผานมา  เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 

๒. การกําหนดคาเปาหมาย  แตละมาตรฐาน  ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือใหสอดคลอง

กับการประเมิน  ดังน้ี 

ระดับ  ยอดเย่ียม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  กําลังพัฒนา 

๓.  การกําหนดคาเปาหมาย  ในแตละประเด็นพิจารณา  จะกําหนดเปน  ระดับคุณภาพ  หรือ  เปนรอยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2560 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคมอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

     

กลุมสาระการเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมเฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 2 ข้ึนไป 78.63 75.84 75.32 77.18 89.52 87.94 80.74 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 3 ข้ึนไป 52.74 50.78 52.47 46.54 64.25 63.99 55.13 

คาเฉล่ีย 51.97 58.26  

 55.12  

ผลการเรียน 0, ร, มส 4.46 7.39 6.69 6.50 1.72 1.01 4.63 

* คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป คือ 55.12  
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รายงานผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 

ระดับคะแนนเฉลี�ย

เฉลี�ย 2 

ขึ�นไป

เฉลี�ย 3 

ขึ�นไป

เฉลี�ย 0, 

ร, มส



 


