
 
 

 
 

 

บันทึกให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
................................................................................ 

 ตามที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา                      
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และได้ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 

 บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ได้ พิจารณามาตรฐานและค่าเป้าหมาย                        
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 และเห็นชอบ            
ให้โรงเรียนจัดวางระบบการบริหารงาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

 

 

(นายสรายุทธ  มัลลัม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
ประกาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

............................................................................  
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ.2561 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงาน วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา และขอประกาศค่าเป้าหมาย  
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ 4/2654  เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 และการมีส่วนร่วม                  
ของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ตมีคุณภาพตามมาตรฐาน                 
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                                                            ประกาศ  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ.2564  
 
 
 
 
                                                                          (นายปัญญา  หัตถ)ิ 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

 

 



 
 

 
 

แนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
1) มีความสามารถในการอ่าน             
การเขียน  การสื่อสารและการคิด
ค านวณ                          

1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร อยู่ระดับดีขึ้นไป 
2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 78 มีความสามารถในการคิด
ค านวณ อยู่ระดับดีขึ้นไป 

2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์            
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา อยู่ระดับดีขึ้นไป 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ระดับดี
ขึ้นไป 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
พ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ               
จิตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ   
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ          
ความเป็นไทย 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  อยู่ระดับดีขึ้นไป 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน              
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92 ที่สามารถร่วมกิจกรรม           
ที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ระดับดีขึ้นไป 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและ        
จิตสังคม ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 

 
                              



 
 

 
 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
1. มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สถานศึกษา ก าหนด
ชัดเจน 

1. สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ        
ของสถานศึกษา สอดคล้องกับแผนการศึกษาระดับชาติและความต้องการของ
ชุมชน 
2. สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบจนน าไปสู่การประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและ              
ค่าเป้าหมายในประเด็นพิจารณา อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา                 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. สถานศึกษาจัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                
ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน                 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
4. การมีรายงานประจ าปี หรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา                     
ในแต่ละปีท่ีสะท้อนความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนา 
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือ                    
ผลการเรียนรู้ น าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
3. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร                   
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นน าผลมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโดยใช้
กระบวนการวิจัย  เพ่ือพัฒนา น าไปสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในวงกว้างได้ 
4. สถานศึกษามีหลักสูตร สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษา และสามารถตรวจสอบได้ 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรของ กลมุสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลมุสาระ 
 

 



 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                 
ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการ
จ าเป็น หรือตามแผลกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด 
3. ประชุมทางวิชาการ/การอบรม สัมมนา รวมแล้วไมล์น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี  
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
5. น าความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   

1. สถานศึกษามีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนดทุกระดับ และ
อัตราส่วนครูต่อนักเรียนได้มาตรฐาน 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่
ของโรงเรียน 
3. สถานศึกษามีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi-Media 
Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย    
เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง 
4. สถานศึกษามีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอ้ือต่อการ
ใช้บริการ มีสื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
5. สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลุม                
การใช้งาน และสารสนเทศท่ีจัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
2. สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อ                
การใช้งาน มีการพัฒนาต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศอยู่เสมอ 
3. สถานศึกษาน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงาน                 
ของสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
4. สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการ
ทีห่ลากหลายและน่าสนใจและมีผลงานปรากฏชัด ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

7. การสร้างเครือข่าย
ร่วมพัฒนาทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. ครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ                    
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 



 
 

 
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

จ านวนครูร้อยละ 95 มีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียน                  
ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และ                   
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ              
การเรียนรู้ 

จ านวนครูร้อยละ 95 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้                  
ที่หลากหลาย 

3. มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

จ านวนครูร้อยละ 90 มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ                   
การจัดการเรียนการสอนของครู 

4. ตรวจสอบและ
ประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

จ านวนครูร้อยละ 90 มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย                    
เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัด             
การเรียนรู้ 

จ านวนครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ                
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
   

  


