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ประกาศ
โรงเรียนสตูลวิทยา
เรื่ อง ให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนสตูลวิทยา อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖(สงขลา – สตูล)
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ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา
เรื่ อง ให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุ งใหม่ และประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุ ณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
โรงเรี ยนสตูลวิทยา จึงปรับมาตรฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เหมาะสมเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษา และจัด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภทการศึ ก ษา โดยให้
กระทรวงศึกษาธิ การมี อานาจหน้าที่ กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึ กษา และให้หน่ วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โรงเรี ยนสตูลวิทยา จึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพื่ อเป็ นหลัก ในการพัฒ นา ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ก ากับ ดู แล และติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุ วทิ ย์ นิจภูริพนั ธ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตูลวิทยา

(นายวิทชัย อรุ ณอร่ ามศักดิ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยา
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ส่ วนนา
๑) วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อประกาศใช้และกาหนดขั้นตอน ในการจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนสตูลวิทยา
๑.๒ เพื่อให้สถานศึกษาได้พฒั นาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ประกาศใช้ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ เพื่อสร้างความมัน่ ใจ ความพึงพอใจ ให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
๑.๔ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.)

๒) ขอบเขต
มาตรฐานการศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยา เป็ นคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์มีความคาดหวังที่
ต้องการให้เกิ ดขึ้นในสถานศึกษานี้ เท่านั้น ซึ่ งสถานศึกษาจัดทาขึ้นโดยพิจารณาจากมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง
ได้แก่ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานของ สพฐ. มาตรฐานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ.
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นการบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ( SBM.) ผ่านกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมจากผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการอานวยการสถานศึกษา ชุ มชน และผูเ้ กี่ยวข้อง
ซึ่ งมาตรฐานการปฏิบตั ิงานนี้ จะประกาศใช้ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป

๓) คาจากัดความ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยา หมายถึง การกาหนดคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์
เป็ นความคาดหวังที่ ต้องการให้ เกิ ดขึ้ น ในสถานศึ ก ษา ทั้ง ๕ ด้าน คื อ ด้านคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น ด้านการจัด
การศึ กษา ด้านการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึ กษา และด้านมาตรการส่ งเสริ ม
เรี ยนการสอน

๔) หน้ าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา มี หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา และกาหนด
นโยบายในการดาเนิ นงานกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนสตูลวิทยา รวมทั้งชี้ แจงให้ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบและมีความเข้าใจ
๔.๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดาเนิ นการให้ได้มาซึ่ ง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยา ที่มีเป้าหมายความสาเร็ จหลัก(KPI) เป็ นทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็ นที่พึงพอใจทุกฝ่ าย
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๔.๓ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องมีหน้าที่ให้ความร่ วมมือใน
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ร่ วมแสดงความคิดเห็นให้ขอ้ เสนอแนะในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
โรงเรี ยนสตูลวิทยา ตามกระบวนการ PDCA และ TQM
๔.๔
ผูต้ รวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวน ติดตาม
ประเมินผลและให้ขอ้ เสนอแนะ

๕) ขั้นตอนการจัดทามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา
๕.๑ ขั้นวางแผน / เตรี ยมการ
๕.๑.๑ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ก าหนด
นโยบายและประชุ มชี้ แจง พัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ สร้ างความตระหนักให้กบั คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูเ้ กี่ยวข้อง
๕.๑.๒ คณะกรรมการฯ จัดเตรี ยมและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาทั้งที่เป็ นผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทัว่ ไปของสถานศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.๑.๓ คณะกรรมการฯ จัดเตรี ยมและรวบรวมมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ได้แก่มาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ ) มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒ (สมศ.) หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ เพื่อนามาหลอมรวม
เป็ น มาตรฐาน การศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยา
๕.๒ ขั้นดาเนินการจัดทา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยา
๕.๒.๑ บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาและผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง ร่ ว มกัน วิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง ( S)
จุดอ่อน (W) ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ โดยนามาตรฐานอื่นๆ มาพิจารณาร่ วมกับข้อมูลสารสนเทศผล
การประเมินที่ผา่ นมาร่ วมกันวิเคราะห์และประเมินเพื่อนามาใช้ในการตัดสิ นใจว่ามาตรฐานตัวบ่งชี้ ใดควรจะ
เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน
๕.๒.๒ บุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง ร่ วมกันพิจารณาและเลือกจุดแข็ง จุดอ่อน
ในแต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ สาหรับเป็ นจุดเน้นสาคัญของสถานศึกษา และใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะ
เพิ่มตัวบ่งชี้ในมาตรฐานนั้นๆ เพื่อเป็ นเอกลักษณ์ / จุดขายหรื อสร้างชื่อเสี ยงให้กบั สถานศึกษาหรื อไม่อย่างไร
๕.๒.๓ คณะกรรมการจัด ท าร่ า งมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นสตู ล วิท ยาเพื่ อ
นาเสนอผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายร่ วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น
๕.๒.๔ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจัด ประชุ ม สร้ างความรู ้ ค วามเข้า ใจให้ ก ับ ทุ ก ฝ่ ายเพื่ อ น า
มาตรฐาน การศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยา ไปกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และ จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
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๕.๓ ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล
๕.๓.๑ คณะกรรมการฯ นาร่ างมาตรฐานที่จดั ทาขึ้น มาตรวจสอบพิจารณาให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง มาพิจารณาก่อน
นาไปประกาศใช้
๕.๓.๒ ผูบ้ ริ หาร / ผูต้ รวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินการตรวจสอบและติดตาม
การนามาตรฐานการศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยาไปใช้
๕.๓.๓ ครู ผรู ้ ับผิดชอบในการพัฒนาสถานศึกษา / ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของ
โรงเรี ยน ทาหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
๕.๔ ขั้นการปรับปรุ งและพัฒนา
๕.๔.๑ คณะกรรมการฯ นาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
มาศึกษาวิเคราะห์นาเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์
๕.๔.๒ ครู นาผลการประเมินตนเองมาศึกษา วิเคราะห์ นาไปใช้ปรับปรุ งพัฒนา ถ้าเห็นว่า
มีผลกระทบเกินภารกิจที่รับผิดชอบ เสนอให้ฝ่ายบริ หารทบทวนต่อไป

๖) เอกสารอ้างอิง
๖.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๖.๒ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๓ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๖.๔ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ๑๕ มาตรฐาน สพฐ )
๖.๕ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.)

๗. เอกสารแนบ
๗.๑ Flow Chart การจัดทามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๗.๒ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนสตูลวิทยา
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Flow Chart
การจัดทามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา
แต่ งตั้งคณะทางาน

เตรียมข้ อมูลสารสนเทศ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสองจัดรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
ในแต่ ละมาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ และเลือกจุดเน้ นของสถานศึกษา

จัดทามาตรฐาน การศึกษา
ปรับเพิม่ อัตลักษณ์ ของโรงเรียน

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา

ประกาศใช้

ตรวจสอบ ประเมินผล

รายงานผลการพัฒนา
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับขั้นพืน้ ฐาน (๑๕ มาตรฐาน)
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่ งชี้ท๑ี่ .๑ นักเรี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
ตัวบ่ งชี้ท๑ี่ .๒ นักเรี ยนมีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้ท๑ี่ .๓ นักเรี ยนป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง
โรคภัย อุบตั ิเหตุและปัญหาทางเพศ
ตัวบ่ งชี้ท๑ี่ .๔ นักเรี ยนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ท๑ี่ .๕ นักเรี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
ตัวบ่ งชี้ท๑ี่ .๖ นักเรี ยนสร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๑ นักเรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๒ นักเรี ยนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๓ นักเรี ยนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๔ นักเรี ยนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓.๑ นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่าง ๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓.๒ นักเรี ยนทักษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓.๓ นักเรี ยนเรี ยนรู ้กนั เป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓.๔ นักเรี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้ อย่างมีสติ สม
เหตุผล
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๑ นักเรี ยนสามารถสรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่ อสารโดยการพูด หรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๒ นักเรี ยนมีสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๓ นักเรี ยนสามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๔ นักเรี ยนมีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
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มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๓
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๔

นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
นักเรี ยนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
นักเรี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
นักเรี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พสุ จริต
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๑ นักเรี ยนสามารถวางแผนการทางานและดาเนินงานจนสาเร็ จ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๒ นักเรี ยนทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิในในผลงานของตนเอง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๓ นักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๔ นักเรี ยนมีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๑ มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตัวบ่ งชี้ท๗
ี่ .๒ มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๓ มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๔ ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๕ มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๖ มีให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๗ มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

๒๓๗

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
หรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่ งชี้ที่ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าตามที่ระเบียบกาหนด
ตัวบ่ งชี้ที่ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
ตัวบ่ งชี้ที่ ๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
ตัวบ่ งชี้ท๑ี่ ๐.๑
ตัวบ่ งชี้ท๑ี่ ๐.๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๐.๓
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๐.๔
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๐.๕
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๐.๖

หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและความ
สนใจ
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง จนสรุ ปความรู ้ได้
ด้วยตนเอง
ผูบ้ ริ หาร นิเทศภายใน กากับติดตามตรวจสอบ และนาไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๑.๑ สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ๑
สะดวก พอเพียงอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๑.๒ สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๑.๓ สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
หรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
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มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดทาและดาเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔.๑ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
(อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ นักเรี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะ)
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา

มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

๒๓๙

ภาคผนวก

๒๔๐

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา
เรื่ อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตูลวิทยา ปี การศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อให้พฒั นาการของการประกันคุ ณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดดาเนิ นการประกัน
คุ ณภาพภายในโดยสถานศึ กษาเป็ นไปตามกฎกระทรวงที่ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อที่ ๑.๔ ระบุวา่ “กาหนเดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”ที่ยึดหลักการ
มี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนและหน่ วยงานต้น สั ง กัด ทั้ง นี้ สถานศึ ก ษาจะต้อ งด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในที่
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกากระทรวง ฯ ซึ่ งผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ดังนั้นโรงเรี ยนสตูลวิทยา จึง
ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนสตูลวิทยา ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรี ยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ นักเรี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ นักเรี ยนมีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ นักเรี ยนป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
ความรุ นแรงโรคภัย อุบตั ิเหตุและปัญหาทางเพศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ นักเรี ยนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ นักเรี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ นักเรี ยนสร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔

นักเรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
นักเรี ยนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
นักเรี ยนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
นักเรี ยนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔

นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่าง ๆ
นักเรี ยนทักษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตั้งคามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติม
นักเรี ยนเรี ยนรู ้กนั เป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
นักเรี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน

๒๔๑

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้ อย่างมีสติ
สมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ นักเรี ยนสามารถสรุ ปความคิดจากเรื องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่ อสารโดยการพูด หรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ นักเรี ยนมีสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ นักเรี ยนสามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ นักเรี ยนมีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ นักเรี ยนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ นักเรี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ นักเรี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พ
สุ จริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ นักเรี ยนสามารถวางแผนการทางานและดาเนินงานจนสาเร็ จ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ นักเรี ยนทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิในในผลงานของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ นักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ นักเรี ยนมีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่๗.๕ มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ มีให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน

๒๔๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
หรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าตามที่ระเบียบกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสรมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและ
ความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง จนสรุ ป
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ ผูบ้ ริ หาร นิเทศภายใน กากับติดตามตรวจสอบ และนาไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอยาง
สม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความ๑สะดวก พอเพียงอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูเ้ รี ยน

๒๔๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดทาและดาเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

๒๔๔

เป้ าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๕๘
เกณฑ์ ทคี่ าดหวัง
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
(ร้ อยละ)
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
ร้อยละ ๙๕
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ ๙๗
๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
ร้อยละ ๘๐
ความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ร้อยละ ๙๕
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
ร้อยละ ๙๕
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ร้อยละ ๙๘
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
ร้อยละ ๘๐
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
ร้อยละ ๙๖
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ ๙๗
๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ร้อยละ ๙๘
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่ อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อ
ร้อยละ ๙๘
ต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
ร้อยละ ๙๒
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
ร้อยละ ๙๓
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน
ร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเอง

ร้อยละ ๙๓

๒๔๕

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พสุ จริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชี พที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๗.๓ ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน

เกณฑ์ ทคี่ าดหวัง
(ร้ อยละ)
ร้อยละ ๙๒
ร้อยละ ๙๗
ร้อยละ ๙๖
ร้อยละ ๗๓
ร้อยละ ๙๓
ร้อยละ ๙๖
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๙๖
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๒
ร้อยละ ๙๗
ร้อยละ ๙๗
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘

๒๔๖

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ

เกณฑ์ ทคี่ าดหวัง
(ร้ อยละ)
ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘

ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน

ร้อยละ ๙๘

แผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ

ร้อยละ ๙๘

๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา

ร้อยละ ๙๖

๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็ม

ร้อยละ ๙๘

ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ป
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ

ร้อยละ ๙๗
ร้อยละ ๙๗
ร้อยละ ๙๗

ร้อยละ ๙๖
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๖
ร้อยละ ๙๖

๒๔๗

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เกณฑ์ ทคี่ าดหวัง
(ร้ อยละ)
ร้อยละ ๙๘

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘

ร้อยละ ๙๗

เรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ ๙๗

๒๔๘

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ ทคี่ าดหวัง
(ร้ อยละ)

มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้ นที่ กาหนดขึน้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน บรรลุตามเป้ าหมาย ตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ เป้าหมาย จุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม

ร้อยละ ๙๘
ร้อยละ ๙๘

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

ร้อยละ ๙๖

๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ร้อยละ ๙๖

หมายเหตุ
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่จะใช้ในการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ได้จดั ลาดับคุณภาพการประเมินไว้ ๕ ระดับ คือ
ดีเยีย่ ม
ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
๕
ดีมาก
มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
๔
ดี
มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
๓
พอใช้
มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
๒
ปรับปรุ ง
มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
๑
การคิดคะแนนแต่ ละตัวบ่ งชี้ จะนาจานวนนักเรี ยน/ครู ที่ผา่ นเกณฑ์ในระดับดีข้ ึนไป ไปคิดคะแนนตามค่า
น้ าหนัก
การคิดคะแนนแต่ ละมาตรฐาน จะนาคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานมารวมกัน และนาไปเทียบเกณฑ์
๕ ระดับ
มาตรฐานที่ ๘ - ๑๕ จะพิจารณาจากวิธีการปฏิบตั ิของโรงเรี ยน ผลการปฏิบตั ิงาน เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ๕ ระดับ

๒๔๙

