
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เร่ือง  

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   
ต าบลลอมคอม   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแก่น 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

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

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

๑๓๕ ตอนที่  ๑๑ ก หน้า ๓  ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีใจความส าคัญ คือ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เมืองพลพิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
    
 

                  
(นายประสาน   กองทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพทิยาคม 
 



 
 
 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
............................................................. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
         สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
         อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

  



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

*หมายเหตุ การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม จากผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา การประชุมของหัวหน้างานทั้ง ๔ ฝ่าย 
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพิจารณาและเป็นข้อมูลฐานในการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ 

เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 


