ประกาศโรงเรี ยนปทุมวิไล
เรื่ อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุ งใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่
กําหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ใน
การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรี ยน ปทุมวิไล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรี ยน นักเรี ยน ผูป้ กครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อให้
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดําเนินการอย่างต่อเนื่องนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนปทุมวิไล จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวีรพงษ์ คล้อยดี)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนปทุมวิไล

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
แนบทายประกาศโรงเรียนปทุมวิไล เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
น้ําหนัก (คะแนน)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
รวม
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
๓๐
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๐.๕
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๐.๕
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
๑
ตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๕
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑
๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
๑
นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูม ีพระคุณ
๑
๕
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๑
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
๑
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
๒
และสื่อตางๆรอบตัว
๕
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู
๑
เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๑
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
๑
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
๒
ตามความคิดของตนเอง
๕
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๑
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๑
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๑

-๒-

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก (คะแนน)
ตัวบงชี้
รวม

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดับผานเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนอยูในระดับผานเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวาเดิม
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรูทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเ รียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ

๑
๑
๒
๑

๒
๑
๑
๑

๕

๕

๕๐
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐

-๓-

น้ําหนัก (คะแนน)
ตัวบงชี้
รวม
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๑
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
๒
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
๒
๑๐
ไวในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย
๒
อํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๑
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
๒
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๒
๕
๑
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนิน
งานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
๒
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
๒
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
๒
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
๑
๑๐
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
๒
สอนอยางสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน
๒
ทุกคน
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

-๔-

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก (คะแนน)
ตัวบงชี้
รวม

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๔
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
๓
ผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรู
๓
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
๑
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
๑
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
๐.๕
ของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
๐.๕
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู
๕
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
๕
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ

๑๐

๕

๑๐

๑๐

-๕-

น้ําหนัก (คะแนน)
ตัวบงชี้
รวม
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
๕
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ที่กําหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน
๓
ปรัชญา และ จุดเนนของสถานศึกษา
๕
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
๒
และจุดเนนของสถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
๕
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทาง
๓
การปฏิรูปการศึกษา
๕
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวาที่ผานมา
๒
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

