ประกาศโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
เรื่อง การใช้มาตรฐาน เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกี่ยวกับระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา จานวน
๓ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ฉบับที่ ๒ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๓ ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ฉบับที่ ๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
๒ ได้กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพั ฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตลอดทั้ ง
อัตลักษณ์และจุดเน้น ดังนั้น โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขึ้ น โดยให้ สอดคล้ องกั น กับ หน่ วยงานต้ นสั ง กั ด ด้ วยความเห็น ขอบของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและจาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่ อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนิ น งานส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และร่ ว มด าเนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมิตร บุญใส)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
(นายเลียม ดวงสิน)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(...................................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

กาหนดเป้าหมายและระดับคุณภาพเพือ่ การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มาตรฐาน

ประเด็นพิจารณา

เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ของผู้เรียน
สื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
ละระดับชั้น
วิชาการของนักเรียน

๑) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ใน
ระดับดี
๒) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
๓) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับ
ดี
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง ๔) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
มีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อย่างเหมาะสม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
สารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
๔) ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสูตร ๖) ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู ้ความเข้าใจ
สถานศึกษา
และทักษะต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการ
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการสูงขึ้น หรื อคุณภาพ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ
เป็ นไปตามเป้าหมาย
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน
หรื อการทางาน

๘) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นหรื อมีวฒ
ุ ิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

ดี

ดี

ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

๑.๒. คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของผูเ้ รี ยน

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั กับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย

๑) ผูเ้ รี ยนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขดั กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
๓) ผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวติ ประจาวัน
๔) ผูเ้ รี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

๓) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่ างกายและลักษณะจิตสังคม ๕) ผูเ้ รี ยนมีวธิ ีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผูเ้ รี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยูเ่ สมอ
๗) ผูเ้ รี ยนรู ้และมีวธิ ีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๘) ผูเ้ รี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยูร่ ่ วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริ หารและ
การจัดการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา
๑. การมีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน

เป้าหมาย
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ น
รู ปธรรม
๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
๓) การวางแผนการบริ หารและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ

๒. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา
ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดาเนินการอย่างเป็ น
รู ปธรรม
๒.๒ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
๒.๓ บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไป
ประยุกต์ใช้ได้ และดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้
ทัว่ ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
และการร่ วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริ หารและการจัดการศึกษา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ

ประเด็นพิจารณา
๑. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม

๓. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและมีเครื อข่ายความร่ วมมือในการร่ วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ดีเยี่ยม

๔. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วม

ดีเยี่ยม

เป้าหมาย
๑. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
๑.๑ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็ นรายบุคคลอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งระบบ
๑.๒ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีการ
และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สรุ ปองค์ความรู ้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็นคิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และแสวงหาความรู ้จากสื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง
๑.๔ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้และทักษะด้านต่างๆ
๑.๕ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรี ยน และ
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๑.๖ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการวิจยั อย่างเป็ รูปธรรมและต่อเนื่อง
๒. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับ
๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
บริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
จัดการเรี ยนการสอน
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความ ๓.๑ ประเมินผูเ้ รี ยนจากสภาพจริ ง
เข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมี
๓.๒ มีข้นั ตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็ นระบบ
ประสิทธิภาพ
๓.๓ ใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเป้าหมาย และการ
จัดการเรี ยนการสอน
๓.๔ นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนนาไปใช้พฒั นาตนเอง
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี

ประเด็นพิจารณา
เป้าหมาย
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ ๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม มีข้นั ตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ใน
ยิง่ ขึ้น
การปฏิบตั ิ

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ประสิทธิผล

๒. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
๓. พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
มีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

