มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปการศึกษา 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

โรงเรียนปลองวิทยาคม
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประกาศโรงเรียนปลองวิทยาคม
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
…………………………………………..
โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 โรงเรียนปลองวิทยาคม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้ น พื ้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้ นฐานและการมีส วนรว มของ
ผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนปลองวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายไกร ธรรมากาศ)
ผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปลองวิทยาคม
แนบทายประกาศโรงเรียนปลองวิทยาคม เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
...................................................
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปลองวิทยาคม
พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
...........................................................................................

ประกาศโรงเรียนปลองวิทยาคม
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนปลองวิทยาคม ปการศึกษา 2562
.........................................................................
ตามกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหง
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จำนวน 3
มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นโยบาย การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของโรงเรียนปลองวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดกำหนดคาเปาหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง
เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมิน คุณภาพภายในและเพื่อรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก
เพื ่ อให การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย นปล องวิทยาคม มี คุ ณภาพและได
มาตรฐาน โรงเรียนปลองวิทยาคมจึงไดกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปน เปาหมายในการพัฒ นาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2562

นายไกร ธรรมากาศ
ผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคม

การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบทายประกาศโรงเรียนปลองวิทยาคม
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2562
................................................................................
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ
งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

คาเปาหมาย
ดีเลิศ
นักเรียนมากกวารอยละ 75 มีความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา
นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม
นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักเรียนมากกวารอยละ 60 มีผลสัมฤทธิทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรียนมากกวารอยละ 90 มีความรู ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีคุณลักษณะและคานิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย
นักเรียนมากกวารอยละ 80 ยอมรับที่จะอยูรวมกนับน
ความแตกตางและหลากหลาย
นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีสุขภาวะทางรางกาย
และจิตสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย
๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
5) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
๑) จัดการเรียนรูผ านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน ชีวิตได
๒) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ที่
เอื้อตอการเรียนรู
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบและ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ เรียนรู

คาเปาหมาย
ยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีเปาหมายวิสยั ทัศนและพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย
โรงเรียนพฒ
ั นาครูและบุคลากรใหมคี วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมี
โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู
ยอดเยี่ยม
ครูจำนวนมากกวารอยละ 80 จัดการเรียนรู
ผาน กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถ
ครูจำนวนมากกวารอยละ 80 ใชสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ
ครูจำนวนมากกวารอยละ 80 มีการ
บริหาร จัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูจำนวนมากกวารอยละ 80 ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน
ครูจำนวนมากกวารอยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู

การกำหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกำหนดคาเปาหมาย
2. การกำหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐานควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลอง
กับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ รอยละ 80 – 100
ระดับ ดีเลิศ
หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ รอยละ 70 – 79
ระดับ ดี
หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ รอยละ 60 – 69
ระดับ ปานกลาง
หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ รอยละ 50 – 59
ระดับ กำลังพัฒนา
หมายถึง คุณภาพอยูในระดับ นอยกวา รอยละ 50
๓. การกำหนดคาเปาหมาย ในแต ล ะประเด็น พิ จารณา จะกำหนดเปน ระดั บคุ ณภาพ
หรือ เปน รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

