
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
............................................................................ 

   
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้น พ้ืนฐาน  
และระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิ เศษ รวมทั้ งอัตลักษณ์ และจุด เน้ นของสถานศึกษา  
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือนำไปสู่การ พัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพนมดงรักวิทยามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
จึงประกาศกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมนิคุณภาพภายใน 
 
             ประกาศ  ณ วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

                                                     (นายพศิน  บัวหุ่ง) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 



แนบท้ายประกาศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา  2565 
............................................................................................ ........................... 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมินปีการศึกษา 2564 ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2565 
ร้อยละของ
นักเรียน/ครู 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ร้อยละของ
นักเรียน/ครู 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รยีน      

1)   ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  

ร้อยละ 98.53 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 99 
ไดร้ะดับดีขึน้ไป 

5 ยอดเยี่ยม 

2)   ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 97.64 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

3)   ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 91.35 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

4)   ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยีย่ม 

5)   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย  
       8 กลุ่มสาระ 
  5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
       (O-NET) 

 
 

ร้อยละ 94.27 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 100 

ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
 
5 
 
5 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ร้อยละ 96 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 100 

ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
 
5 
 
5 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

 6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 94.10 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95 
ไดร้ะดับดีขึน้ไป 

5 ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมินปีการศึกษา 2564 ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2565 
ร้อยละของ
นักเรียน/ครู 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ร้อยละของ
นักเรียน/ครู 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
1)   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ 89.77 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

2)   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ไดร้ะดบัดีขึ้นไป 

ยอดเยีย่ม 5 

3)   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

4)   สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

ร้อยละ 97.73 
ไดร้ะดบัดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 5 

2.2  มีระบบบริหารจัดการศึกษา
คุณภาพของสถานศึกษา 

 5 ยอดเยีย่ม 5 ยอดเยี่ยม 5 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้ เรียนรอบด้านตาม
ห ลั ก สู ต ร ส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย  

 5 ยอดเยีย่ม 5 ยอดเยี่ยม 5 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 5 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 5 ยอดเยีย่ม 5 ยอดเยีย่ม 5 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 5 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมินปีการศึกษา 2564 ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2565 
ร้อยละของ
นักเรียน/ครู 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ร้อยละของ
นักเรียน/ครู 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 
ไดร้ะดบัดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 
ไดร้ะดบัดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยีย่ม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 

 


