
 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เร่ือง มาตรฐานโรงเรียนและค่าเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 

--------------------------------------------- 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 1 มาตรา 9 (3) ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และหมวดก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมขึ้น       

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 มีมาตรฐานการศึกษา และเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก าหนด                       

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9(3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2545 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพและมีมาตรฐาน โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา จ านวน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี ้

ทั้งนี้  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาและรองรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  รายละเอียดมาตรฐานการศึกษาปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
 
 

                                                    (ดร.ธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสโุขทัยวิทยาคม 

 
 



มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ การศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ลงวันที่  14  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559) 
--------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

1.1 มีสุขนิสัยในการดูสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 100 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 100 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 

ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
100 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  100 
1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 100 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการ

ตามจินตนาการ 
75 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 90 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 90 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 90 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 90 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                  อย่างต่อเนื่อง 

 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้   
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

80 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพิ่มเติม  80 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 80 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 80 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
                  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 
ตามความคิดของตนเอง 

100 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 100 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 100 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 100 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

5.1 ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 80 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 80 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 80 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 80 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 100 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  100 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 100 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  100 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

80 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

80 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

80 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

80 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

80 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน  
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

80 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ   
และใช้ผลในการปรับการสอน 

80 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  80 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 80 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                  ประสิทธิผล 

 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 100 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
100 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

100 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  100 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 100 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
100 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 
                  หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  80 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
80 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 80 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
                    คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 80 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ

และความสนใจ 
80 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

80 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

80 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

80 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 80 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

100 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 100 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
80 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
                    กฎกระทรวง 

 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 100 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง พัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

100 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
100 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 100 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
100 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 100 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
                    แห่งการเรียนรู้ 

 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

100 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

100 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
                   ที่ก าหนดขึ้น 

 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
                    และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

100 

15.2 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 100 
 


