ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เรื่อง การกำหนดค/าเป1าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปHการศึกษา 2564
--------------------------------------------พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 และแก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตร 9 (3) ได:กำหนดการจัดระบบ โครงสร:าง และกระบวนการจัดการศึกษาให:ยึดหลักข:อหนึ่ง คือ
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกประเภทและมาตร48ให:หน2วยงาน
ต:นสังกัดและสถานศึกษาจัดให:มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให:ถือว2าการประกันคุณภาพภายใน
เปZนส2วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต:องดำเนินการอย2างต2อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำป[เสนอต2อ
หน2วยงานต:นสังกัดและเป\ดเผยต2อสาธารณชนเพื่อนำไปสู2การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อเปZน
การรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช:มาตรฐาน
การศึ กษา ระดั บปฐมวั ย ระดั บการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน และระดั บการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐานศู นยe การศึ กษาพิ เศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นโยบายให:ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ทุกระดับก2อนมี การประเมินคุณภาพในรอบต2อไป โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จึงกำหนดค2าเปgาหมายความสำเร็จตาม
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให:ใช:มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด:วย 3 มาตรฐาน
คื อ มาตรฐานที่ 1 คุ ณภาพของผู : เ รี ยน มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริ หารและการจั ดการ มาตรฐานที ่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน:นผู:เรียนเปZนสำคัญ ให:กลุ2มผู:เกี่ยวข:องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
ตามเอกสารแนบท:ายประกาศนี้ เพื่อเปZนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล:องกับมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกต2อไป ตามเอกสารที่แนบท:ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายมนตรี คงเจริญ)
ผู:อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561
มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูLเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูLเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคSของผูLเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนLนผูLเรียนเปXนสำคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูNเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูNเรียน
1) มีความสามารถในการอ[าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดอย[างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกLป]ญหา
3) มีความสามารถในการสรLางนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรูL ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต[องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคSของผูNเรียน
1) การมีคุณลักษณะและค[านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในทLองถิ่นและความเปXนไทย
3) การยอมรับที่จะอยู[ร[วมกันบนความแตกต[าง และหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร[างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปaาหมายวิสัยทัศนSและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนLนคุณภาพผูLเรียนรอบดLานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ[มเปaาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหLมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลLอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต[อการจัดการเรียนรูLอย[างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูL
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูLผ[านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตSใชLในชีวิตไดL
3.2 ใชLสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล[งเรียนรูLที่เอื้อต[อการเรียนรูL
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูLเรียนอย[างเปXนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูLเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูLและใหLขLอมูลสะทLอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูN

การกำหนดค)าเป,าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปKการศึกษา 2564
(แนบท'ายประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ลงวันที่ 10 พ.ค. พ.ศ. 2564)

--------------------------------------------มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค4าเป5าหมาย (ร9อยละ)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู9เรียน

ยอดเยี่ยม

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู9เรียน

ยอดเยี่ยม

1) มีความสามารถในการอ0าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
1.1 ผูBเรียนมีทักษะในการอ0าน เขียน และสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑJที่สถานศึกษา กำหนดในแต0ละระดับชั้น
ระดับ ดีเลิศ
1.2 ผูBเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑJที่สถานศึกษากำหนดในแต0ละระดับชั้น ระดับ ดีเลิศ
1.3 ผูBเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ ตามเกณฑJที่สถานศึกษากำหนดในแต0ละระดับชั้น
ระดับ ดีเลิศ
2) มีความสามารถในการวิเคราะหJ คิดอย0างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกBปYญหา ระดับ
ดีเลิศ
3) มีความสามารถในการสรBางนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ
4) มีความสามารถในการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 มีความสามารถใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการคBนควBาหาขBอมูล
ระดับ ยอดเยี่ยม
4.2 มีความสามารถในการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย0างสรBางสรรคJ
ระดับ ยอดเยี่ยม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

71.00
71.00
71.00
71.00
76.00
76.00
86.00
86.00
86.00
61.00

5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป

61.00

5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBคณิตศาสตรJ ระดับ 3 ขึ้นไป

61.00

5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป

61.00

5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBสังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป

61.00

5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป

61.00

5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBสุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป

61.00

5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป

61.00

5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBภาษาต0างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป

61.00

6) มีความรูB ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต0องานอาชีพ
6.1 นักเรียนมีความรูB ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต0องานอาชีพ ระดับ ยอดเยี่ยม
6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปeที่ 3 และ 6 มีความพรBอมที่จะศึกษาต0อในระดับที่สูงขึ้น
ตามเกณฑJที่สถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเยี่ยม
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคRของผู9เรียน

81.00
81.00
81.00
ยอดเยี่ยม

1) มีคุณลักษณะและค0านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเยี่ยม

81.00

1.1 นักเรียนผ0านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคJ ระดับ ยอดเยี่ยม
1.2 นักเรียนมีวินัย ระดับ ยอดเยี่ยม
2) มีความภูมิใจในทBองถิ่นและความเปfนไทย ระดับ ยอดเยี่ยม

81.00
81.00
81.00

2.1 นักเรียนมีความภูมิใจในทBองถิ่น ระดับ ยอดเยี่ยม

81.00

2.2 นักเรียนเห็นคุณค0าของความเปfนไทย ระดับ ยอดเยี่ยม

81.00

2.3 นักเรียนมีส0วนร0วมในการอนุรักษJวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปYญญาไทย ระดับ ยอดเยี่ยม

81.00

3) ยอมรับที่จะอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างและหลากหลาย ระดับ ยอดเยี่ยม

91.00

3.1 ยอมรับและอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างดBานเพศ วัย ระดับ ยอดเยี่ยม

91.00

3.2 ยอมรับและอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างเชื้อชาติ ศาสนา ระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ยอมรับและอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างดBานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
ระดับ ยอดเยี่ยม
4) สุขภาวะทางร0างกายและจิตสังคม ระดับ ยอดเยี่ยม

91.00
91.00
96.00

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

2.1 การมีเปhาหมาย วิสัยทัศนJ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

2.2.1 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน

ยอดเยี่ยม

2.2.2 บริหารอัตรากำลัง

ยอดเยี่ยม

2.2.3 บริหารทรัพยากรทางการศึกษา
2.2.4 ดำเนินการระบบดูแลช0วยเหลือนักเรียน
2.2.5 มีระบบนิเทศภายในนำขBอมูลมาใชBพัฒนาครูและบุคลากร
2.2.6 ผูBเกี่ยวขBองทุกฝjายมีส0วนร0วม วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร0วมรับผิดชอบต0อ
ผลการจัดการศึกษา

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนBนคุณภาพผูBเรียนรอบดBานตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ0มเปhาหมาย

ยอดเยี่ยม

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหBมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

2.5 จัดสภาพแวดลBอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อการจัดการเรียนรูB
2.5.1 จัดสภาพแวดลBอมทางกายภาพ ใหBสะอาด ปลอดภัย ร0มรื่น สวยงาม และเพียงพอ
เอื้อต0อการจัดการเรียนรูB
2.5.2 จัดสภาพแวดลBอมทางทางสังคม เอื้อต0อการจัดการเรียนรูB
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูB

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน9นผู9เรียนเปVนสำคัญ

ยอดเยี่ยม

3.1 จัดการเรียนรูBผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตJใชBในการดำเนิน
ชีวิตไดB ระดับ ยอดเยี่ยม
3.1.1 ระดับคุณภาพที่สื่อถึงจัดการเรียนรูBผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกตJใชBในชีวิตไดB ระดับ ยอดเยี่ยม
3.1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูBที่เนBนกิจกรรมการจัดการเรียนรูBที่เนBนผูBเรียนเปfนสำคัญ
ผูBเรียนไดBเรียนรูBโดยผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active learning) ระดับ ยอดเยี่ยม
3.2 ใชBสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล0งเรียนรูBที่เอื้อต0อการเรียนรูB ระดับ ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

91.00
91.00
91.00
91.00

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ยอดเยี่ยม

91.00

4.4 ตรวจสอบและประเมินผูBเรียนอย0างเปfนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูBเรียน ระดับ ยอดเยี่ยม

91.00

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูBและใหBขBอมูลปhอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูB ระดับ ยอดเยี่ยม

91.00

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

แบบขอความเห็นชอบและขออนุมัติใชQค/าเป1าหมายแต/ละมาตรฐาน
ประจำปHการศึกษา 2564

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ให:ความเห็นชอบและอนุมัติให:ใช:ค2าเปgาหมายแต2ละมาตรฐาน

(นายสมชาย กิจสนาโยธิน)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

