
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสวีวิทยา 
เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑9  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 80 
   ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ 85 
   ๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ 82 
   ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ 85 
   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ 69 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85 

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ 86 
   ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ร้อยละ 86 
   ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร้อยละ 85 
   ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ 86 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 
   ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  ร้อยละ 82 
   ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ร้อยละ 94 
   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ 80 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 90 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 94 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ 84 
   ๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ร้อยละ 84 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 
   5.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 65 
   5.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 65 
   5.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 
          (สาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๗๐  และสาระเทคโนโลยี ร้อยละ ๘๕) 

ร้อยละ 80 

   5.4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
   5.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
   5.6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
   5.7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
   5.8) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 70 



 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 
   ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ 91 
   ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ 89 
   ๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ 92 
   ๖.๔) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ 90 
   ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ 90 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90  
   ๑.๑) ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเปน็ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 8 ประการ  
          และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ 93 

   ๑.๒) ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด   ร้อยละ 86 
   ๑.๓) ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเปน็ผู้ที่มีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 12 ประการ      
          และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 
   ๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ร้อยละ 86 
   ๒.๒) ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 85 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 
   ๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  ร้อยละ 86 
   ๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ร้อยละ 86 
   ๓.๓) ผู้เรยีนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วฒันธรรม ประเพณี ร้อยละ 85 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 85 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ร้อยละ 87 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
          ในแต่ละช่วงวัย 

ร้อยละ 85 

   ๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ร้อยละ 85 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับดี 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับดี 

๑) สถานศึกษาก าหนดเปา้หมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี 

๒) สถานศึกษาก าหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี 

๓) สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ ไวอ้ย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี 



 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 

๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณประจ าปี   

ระดับดี 

๒) สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง   

ระดับดี 

๓) สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรบัปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระดับดี 
๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
ระดับดี 

๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ระดับดี 
๖) สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับดี 
๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนรว่มในการวางแผน ปรบัปรุง และพัฒนา  

และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา 
ระดับดี 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี 

๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 
๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  ร้อยละ 90 
๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ร้อยละ 90 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดี 
๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

และมีความปลอดภัย 
ระดับดี 

๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

ระดับดี 

๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ระดับดี 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 

๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดี 

๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 

ระดับดี 



 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 90 

๑) ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 93 

๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด  
และปฏิบัติจริง  

ร้อยละ 91 

๓) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด  
และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง  

ร้อยละ 90 

๔) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือต้องการ 
ความช่วยเหลือพิเศษ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
ความต้องการจ าเป็นจริง 

ร้อยละ 88 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน 

ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ 89 

๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ 84 

   ๓)  ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม ร้อยละ82 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 

๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 90 

๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 90 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 85 
๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 

๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ  
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ 85 

๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เปน็ส่วนหนึง่ในการพัฒนาผูเ้รียนและตัดสินผล
การเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชีว้ัดในแตล่ะตัว 
 

ร้อยละ 84 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพ่ือน าผลการประเมิน 

ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 87 

๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม 
กับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 87 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ 

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 86 

๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


