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ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------------- 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันศุกร์ที่                
27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา9(3)มาตรา48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ  
 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและก าหนด         
ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองเครือข่าย ภาคี 4 ฝ่าย นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าต่อไป 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี มีคุณภาพและมาตรฐาน  
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

(นายวิเชียร อินทมาศ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 77 ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 75 ระดับคุณภาพ ดี 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 82 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 62 
         กลุ่มงานห้องสมุด ร้อยละ 84 

ร้อยละ 80 
ระดับคุณภาพ ดี 

     2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 82 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 75 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 75 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 62 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ร้อยละ 77 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 75 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 71 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83 
         กลุ่มงานห้องสมุด  ร้อยละ 84 
         กลุม่บริหารกิจการนักเรียน ร้อยละ 74 

ร้อยละ 77 
ระดับคุณภาพ ดี 

     3) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 72 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 75 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 75 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 62 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 60 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ร้อยละ 77 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 73 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 72 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83 

ร้อยละ 70 
ระดับคุณภาพ ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 82 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 75 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 77 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 62 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 60 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ร้อยละ 77 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 73 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 77 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83  

ร้อยละ 77 
ระดับคุณภาพ ดี 

     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 
ระดับคุณภาพ ดี        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

            1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 62 
            2) ผลการเรียนเฉลีย่ตั้งแต่ 2.50  ร้อยละ 66  
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
           1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 60 
           2) ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5  ร้อยละ 60 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 60 
          2) ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50  ร้อยละ 70 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 62 
          2) ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50  ร้อยละ 67 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70 
          2) ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.0  ร้อยละ 75 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 77 
          2) ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0  ร้อยละ 77 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
         1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 67 
         2) ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5  ร้อยละ 66 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 61 
          2) ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.0  ร้อยละ 66 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 83 
     6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 70 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ร้อยละ 82 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 73 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 81 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83 
         กลุ่มงานห้องสมุด  ร้อยละ 84         
         กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร้อยละ80 

ร้อยละ 77 
ระดับคุณภาพ ดี 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับคุณภาพ ดี 
     1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมอันพงึประสงค์ที่ดี  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเนน้ ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป  

ระดับคุณภาพ 77 
ระดับคุณภาพ ดี 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 70  
   2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 70  
   3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 70 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
  1)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ  ดี  ขึ้นไป ร้อยละ  60 
  2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 60 
  3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน และจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 70 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 
  2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 80 
  3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 80 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 62 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

  2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 62 
  3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 62 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 70 
  2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 70 
  3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 70 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
     1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 82 
    2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 82 
      3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 82 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 70 
   2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 70 
   3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 70 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 63 
   2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 61 
   3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 61 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ          
    1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 84 
   2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 84 
   3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 84  

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน         
    1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 
   2) ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดับ ดี  ขึ้นไป ร้อยละ 80 
   3) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 80 

 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 60 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ร้อยละ 82 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 73 

ร้อยละ 77 
ระดับคุณภาพ ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 72 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83 
         กลุ่มงานห้องสมุด  ร้อยละ 84 
        กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 83 
        กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร้อยละ 80 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ร้อยละ 82 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 73 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 72 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83 
         กลุ่มงานห้องสมุด  ร้อยละ 84 
        กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 83 
        กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร้อยละ 80 

ร้อยละ 77 
ระดับคุณภาพ ดี 

     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72 
        กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร้อยละ 80 

ร้อยละ 77 
ระดับคุณภาพ ดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน    
     กลุ่มบริหารวิชาการ    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน  ระดับคณุภาพ  ดเีลิศ 
     กลุ่มบริหารงบประมาณ   ระดับคุณภาพ  ดีเลศิ 
     กลุ่มบริหารทั่วไป   ระดับคณุภาพ  ดีเลิศ 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล   ระดบัคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 

2) มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา   
     กลุ่มบริหารวิชาการ    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน  ระดับคณุภาพ  ดเีลิศ 
     กลุ่มบริหารงบประมาณ   ระดับคุณภาพ  ดีเลศิ 
     กลุ่มบริหารทั่วไป   ระดับคณุภาพ  ดีเลิศ 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล   ระดบัคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย    
     กลุ่มบริหารวิชาการ    ระดับคุณภาพ ดเีลิศ 
     กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน  ระดับคณุภาพ  ดเีลิศ 
     กลุ่มบริหารงบประมาณ   ระดับคุณภาพ  ดีเลศิ 
     กลุ่มบริหารทั่วไป   ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล   ระดบัคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 

4) พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
     กลุ่มบริหารวิชาการ    ระดับคุณภาพ ดเีลิศ 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล   ระดบัคุณภาพ  ดเีลิศ 

ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      กลุ่มบริหารทั่วไป   ระดับคณุภาพ  ดีเลิศ  

ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ   ระดบัคุณภาพ  ดีเลิศ 
       กลุ่มบริหารทั่วไป   ระดับคณุภาพ ดเีลิศ  
       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (งานเทคโนโลยี)  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ระดับคณุภาพ  ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 75 ระดับคุณภาพ ดี 
       1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับดีขึ้นไป  
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ  80 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 70 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 75  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 ระดบัคุณภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ   ร้อยละ 90  ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 72 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
        กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 84  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ร้อยละ 75 
ระดับคุณภาพ ดี 

     2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ  80 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 70 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 75 ระดบัคุณภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ   ร้อยละ 90  ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 72 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 
        กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 84  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ร้อยละ 83  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
       กลุ่มงานห้องสมุด  ร้อยละ 84  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ร้อยละ 75 
ระดับคณุภาพ ด ี

    3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ  80 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 70 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 75 ระดบัคุณภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ   ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 72 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ 
        กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 84  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
       กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ร้อยละ 83  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ร้อยละ 75 
ระดับคณุภาพ ด ี
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ร้อยละ 75 
ระดับคุณภาพ ดี 

    3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
         กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ร้อยละ  80 ระดับคณุภาพ ดีเลิศ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ร้อยละ 70 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 75 ระดบัคุณภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ   ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 72 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
        กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 84  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ร้อยละ 75 
ระดับคณุภาพ ด ี

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ  80 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ร้อยละ 70 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 75 ระดบัคุณภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ   ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 72 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
        กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 84  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ร้อยละ 75 
ระดับคณุภาพ ด ี

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ  80 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ร้อยละ 70 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 75 ระดบัคุณภาพ ด ี
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ร้อยละ 72  ระดับคณุภาพ ด ี
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 72 ระดับคณุภาพ ดี 
         กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 
         กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83  ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
        กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 84  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ร้อยละ 75 
ระดับคณุภาพ ด ี

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 75 ระดับคุณภาพ ดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ 
      ร้อยละ 90 – 100     ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

  ร้อยละ 80 – 89.99  ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
  ร้อยละ 70 – 79.99  ระดับคุณภาพ 3 ดี  
  ร้อยละ 60 – 69.99  ระดับคุณภาพ 2 ปานกลาง  
  ร้อยละ 1 – 59.99    ระดับคุณภาพ 1 ก าลังพัฒนา 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 


