
 
 

 
 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙                    
โรงเรียนสตรีภูเก็ต และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ            
มีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน                       
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  
 

ประกาศ ณ วันที่  23  มกราคม พ.ศ.๒560 
 

 
 

 
(นายเสถียร  พลเยี่ยม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
 

 

 



 
 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………….. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

ข้อท่ี 4. 
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ให้เป็นบุคคล                   

แห่งการเรียนรู้                
อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน                    

การสื่อสารและการคิดค านวณ                         
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

92 93 94 95 งานวัดผล 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และ                    
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

90 91 92 93 IS 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

92 93 94 95 กลุ่มการงาน
อาชีพฯ 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียน                       
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

95 96 97 98 ที่ปรึกษา 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา                  
การจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

80 81 82 83 งานวัดผล 
/กลุ่มสาระ 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ                   
การฝึกงานหรือการท างาน 

95 96 97 98 งานแนะแนว 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี                  

ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี                    
ของสังคม 

96 97 98 99 งานวัดผล 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
    ความเป็นไทย 

90 91 92 93 กลุ่มสังคมฯ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน                        
ความแตกต่างและหลากหลาย 

90 91 92 93 กลุ่มสังคมฯ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ             
จิตสังคม 

80 81 82 83 งานอนามัย 



 
 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและ 
                   การจัดการของผู้บริหาร 
                   สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

ข้อท่ี 1. 
พัฒนาระบบ                   
การบริหาร

จัดการ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล                 
ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอพียง 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ                           
 ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

100 100 100 100 งานแผน 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
    การศึกษาของสถานศึกษา 

     

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

80 81 82 83 วิชาการ 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มี                       
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

80 81 82 83 บุคคล 

2.3 การวางแผนการบริหารและ                 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ                
อย่างเป็นระบบ 

96 97 98 99 งานแผน 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

94 95 96 97 บริหารทั่วไป 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด    
การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

95 96 97 98 วิชาการ 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล              
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 99 100 100 วิชาการ 



 
 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียน 
                    การสอนท่ีเน้นผู้เรียน                    
                    เป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
ข้อท่ี 2. 
สร้างภาคี 
เครือข่าย 

ความร่วมมือ                       
ในการบริหาร              
จัดการศึกษา                      
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
ข้อท่ี 3. 

เร่งรัดและพัฒนา
บุคลากร 

ให้มีสมรรถนะ 
ในการจัด 
การเรียนรู้ 
เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

 1. การมีกระบวนการเรียนการสอน             
     ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน                         
     มีส่วนร่วม 

96 97 98 99 วิชาการ 

 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง              
     กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

96 97 98 99 วิชาการ 

 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้                
      ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
      และมีประสิทธภิาพ 

98 99 100 100 วิชาการ 

 มาตรฐานท่ี ๔  ระบบการประกันคุณภาพ 
                   ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 ข้อท่ี 1. 

พัฒนาระบบ                   
การบริหาร

จัดการ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล                 
ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

 1.  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน                       
      เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
      ให้ดียิ่งขึ้น 

96 97 98 99 งานประกัน
คุณภาพ 

 
 

 

 


