
 
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เร่ือง การกำหนดค/าเป1าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 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 

การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานศูนยeการศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นโยบายให:ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอก     

ทุกระดับก2อนมี การประเมินคุณภาพในรอบต2อไป โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จึงกำหนดค2าเปgาหมายความสำเร็จตาม   

มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง ให:ใช:มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด:วย 3 มาตรฐาน 

คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู :เรียน  มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที ่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน:นผู:เรียนเปZนสำคัญ ให:กลุ2มผู :เกี ่ยวข:องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

ตามเอกสารแนบท:ายประกาศนี้ เพื่อเปZนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล:องกับมาตรฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกต2อไป ตามเอกสารท่ีแนบท:ายน้ี 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

                  (นายมนตรี  คงเจริญ) 

                          ผู:อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 



มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูLเรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูLเรียน  

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูLเรียน 

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนLนผูLเรียนเปXนสำคัญ  

 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูNเรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูNเรียน  

1) มีความสามารถในการอ[าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดอย[างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกLป]ญหา 

3) มีความสามารถในการสรLางนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรูL ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต[องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูNเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค[านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2) ความภูมิใจในทLองถ่ินและความเปXนไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู[ร[วมกันบนความแตกต[าง และหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร[างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปaาหมายวิสัยทัศนSและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนLนคุณภาพผูLเรียนรอบดLานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุ[มเปaาหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหLมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดลLอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต[อการจัดการเรียนรูLอย[างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูL 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ  

  3.1 จัดการเรียนรูLผ[านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตSใชLในชีวิตไดL 

3.2 ใชLส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล[งเรียนรูLท่ีเอ้ือต[อการเรียนรูL 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูLเรียนอย[างเปXนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูLเรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูLและใหLขLอมูลสะทLอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูN 

 
 



การกำหนดค)าเป,าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปKการศึกษา 2564 

(แนบท'ายประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ลงวันท่ี 10 พ.ค. พ.ศ. 2564) 

--------------------------------------------- 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค4าเป5าหมาย (ร9อยละ) 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู9เรียน ยอดเย่ียม 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู9เรียน ยอดเย่ียม 

     1)  มีความสามารถในการอ0าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ 71.00 

          1.1 ผูBเรียนมีทักษะในการอ0าน เขียน และส่ือสาร ภาษาไทยตามเกณฑJท่ีสถานศึกษา กำหนดในแต0ละระดับช้ัน 

ระดับ ดีเลิศ   
71.00 

          1.2 ผูBเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑJท่ีสถานศึกษากำหนดในแต0ละระดับช้ัน ระดับ ดีเลิศ      71.00 

          1.3 ผูBเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ ตามเกณฑJท่ีสถานศึกษากำหนดในแต0ละระดับช้ัน  

ระดับ ดีเลิศ   
71.00 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะหJ คิดอย0างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกBปYญหา ระดับ 

ดีเลิศ   
76.00 

     3)  มีความสามารถในการสรBางนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ   76.00 

     4)  มีความสามารถในการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  86.00 

          4.1 มีความสามารถใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการคBนควBาหาขBอมูล  

ระดับ ยอดเย่ียม   
86.00 

          4.2 มีความสามารถในการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมอย0างสรBางสรรคJ 

ระดับ ยอดเย่ียม 
86.00 

     5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 61.00 

          5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 61.00 

          5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBคณิตศาสตรJ ระดับ 3 ข้ึนไป 61.00 

          5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ระดับ 3 ข้ึนไป 61.00 

          5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBสังคมศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 61.00 

          5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 61.00 

          5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBสุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 61.00 

          5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBการงานอาชีพ ระดับ 3 ข้ึนไป 61.00 

          5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรูBภาษาต0างประเทศ ระดับ 3 ข้ึนไป 61.00 

     6)  มีความรูB  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต0องานอาชีพ 81.00 

          6.1 นักเรียนมีความรูB ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี ต0องานอาชีพ ระดับ ยอดเย่ียม 81.00 

          6.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี 3 และ 6 มีความพรBอมท่ีจะศึกษาต0อในระดับท่ีสูงข้ึน  

ตามเกณฑJท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเย่ียม 
81.00 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคRของผู9เรียน ยอดเย่ียม 

     1)  มีคุณลักษณะและค0านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเย่ียม 81.00 

          1.1 นักเรียนผ0านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคJ ระดับ ยอดเย่ียม 81.00 

          1.2 นักเรียนมีวินัย ระดับ ยอดเย่ียม 81.00 

     2)  มีความภูมิใจในทBองถ่ินและความเปfนไทย ระดับ ยอดเย่ียม 81.00 

          2.1 นักเรียนมีความภูมิใจในทBองถ่ิน ระดับ ยอดเย่ียม 81.00 



          2.2 นักเรียนเห็นคุณค0าของความเปfนไทย ระดับ ยอดเย่ียม 81.00 

          2.3 นักเรียนมีส0วนร0วมในการอนุรักษJวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปYญญาไทย ระดับ ยอดเย่ียม 81.00 

     3)  ยอมรับท่ีจะอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างและหลากหลาย ระดับ ยอดเย่ียม 91.00 

          3.1 ยอมรับและอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างดBานเพศ วัย ระดับ ยอดเย่ียม 91.00 

          3.2 ยอมรับและอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างเช้ือชาติ ศาสนา ระดับ ยอดเย่ียม  91.00 

          3.3 ยอมรับและอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างดBานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  

ระดับ ยอดเย่ียม 
91.00 

     4)  สุขภาวะทางร0างกายและจิตสังคม ระดับ ยอดเย่ียม 96.00 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

2.1  การมีเปhาหมาย  วิสัยทัศนJ  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

       2.2.1 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน  ยอดเย่ียม 

       2.2.2 บริหารอัตรากำลัง  ยอดเย่ียม 

       2.2.3 บริหารทรัพยากรทางการศึกษา  ยอดเย่ียม 

       2.2.4 ดำเนินการระบบดูแลช0วยเหลือนักเรียน  ยอดเย่ียม 

       2.2.5 มีระบบนิเทศภายในนำขBอมูลมาใชBพัฒนาครูและบุคลากร  ยอดเย่ียม 

       2.2.6 ผูBเก่ียวขBองทุกฝjายมีส0วนร0วม วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร0วมรับผิดชอบต0อ 

ผลการจัดการศึกษา  
ยอดเย่ียม 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนBนคุณภาพผูBเรียนรอบดBานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ทุกกลุ0มเปhาหมาย  
ยอดเย่ียม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหBมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเย่ียม 

2.5  จัดสภาพแวดลBอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต0อการจัดการเรียนรูB  ยอดเย่ียม 

       2.5.1 จัดสภาพแวดลBอมทางกายภาพ ใหBสะอาด ปลอดภัย ร0มร่ืน สวยงาม และเพียงพอ  

เอ้ือต0อการจัดการเรียนรูB  
ยอดเย่ียม 

       2.5.2 จัดสภาพแวดลBอมทางทางสังคม เอ้ือต0อการจัดการเรียนรูB  ยอดเย่ียม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูB  ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปVนสำคัญ ยอดเย่ียม 

3.1  จัดการเรียนรูBผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตJใชBในการดำเนิน 

ชีวิตไดB ระดับ ยอดเย่ียม 
91.00 

      3.1.1 ระดับคุณภาพท่ีส่ือถึงจัดการเรียนรูBผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกตJใชBในชีวิตไดB ระดับ ยอดเย่ียม 
91.00 

      3.1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูBท่ีเนBนกิจกรรมการจัดการเรียนรูBท่ีเนBนผูBเรียนเปfนสำคัญ 

ผูBเรียนไดBเรียนรูBโดยผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active learning) ระดับ ยอดเย่ียม 
91.00 

3.2  ใชBส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล0งเรียนรูBท่ีเอ้ือต0อการเรียนรูB ระดับ ยอดเย่ียม 91.00 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ ยอดเย่ียม 91.00 

4.4  ตรวจสอบและประเมินผูBเรียนอย0างเปfนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูBเรียน ระดับ ยอดเย่ียม 91.00 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูBและใหBขBอมูลปhอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูB ระดับ ยอดเย่ียม 91.00 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบขอความเห็นชอบและขออนุมัติใชQค/าเป1าหมายแต/ละมาตรฐาน 

ประจำปHการศึกษา  2564 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ให:ความเห็นชอบและอนุมัติให:ใช:ค2าเปgาหมายแต2ละมาตรฐาน 

 

 

 

 

    (นายสมชาย กิจสนาโยธิน) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


