มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิงเสพติดให้โทษและหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสียงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและให้เกียรติผู้อืน
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอืออาทรผู้อืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือต่างๆ
รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตังค่าถามเพือค้นคว้าหาความรู้เพิมเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน
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น้้าหนัก(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
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หน้า 1

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และดู และสือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
4.2 น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ
6.2 ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ท่างานร่วมกับผู้อืนได้
6.4 มีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกียวกับอาชีพทีตนเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
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น้้าหนัก(คะแนน)
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
น้้าหนัก(คะแนน)
7.4 ครูใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิน
1
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที
1
หลากหลาย
7.6 ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทังด้านการเรียนและคุณภาพ
1
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
1
การปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
1
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
1
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริมทีเน้นการพัฒนาผู้เรียน
1
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
2
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทังด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่าหนดไว้ใน
2
10
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ
2
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
1
8.6 ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
2
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าทีตามทีระเบียบก่าหนด
2
5
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล และขับเคลือนการด่าเนินงานของ
1
สถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
2

เอกสารแนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

หน้า 3

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
น้้าหนัก(คะแนน)
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน
2
10.2 จัดรายวิชาเพิมเติมทีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
2
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
1
10
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
1
ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
2
สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
2
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิงอ่านวยความ
4
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรืน และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับ
10
ผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
3
11.3 จัดห้องสมุดทีให้บริการสือและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
3
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง
12.1 ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1
5
12.2 จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนา
1
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือพัฒนา
1
คุณภาพสถานศึกษา
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หน้า 4

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
น้้าหนัก(คะแนน)
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
0.5
12.5 น่าผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
0.5
การศึกษาอย่างต่อเนือง
12.6 จัดท่ารายงานประจ่าปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
1
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
10
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
5
เรียนรู้ ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
10
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทังผู้ทีเกียวข้อง
13.2 มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
5
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเกียวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก้าหนดขึน้
5
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น “สุภาพบุรุษสุทธิวราราม”
3
14.2 ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ “สุภาพบุรุษสุทธิวราราม”
2
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
5
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรม “คุณธรรมน่าความรู้”

3

15.2 ผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย “คุณธรรมน่าความรู้”

2

เอกสารแนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

5
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