ประกาศโรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงว+าดวยระบบ หลักเกณฑ/ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป7าหมายและยุทธศาสตร/ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะ
กรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ/และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนหวย
น้ําหอมวิทยาคาร จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ และปรับมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษาระดั บการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน จากการมี ส+ วนร+ วมของผูเกี่ ยวของ ทั้ งบุคลากรทุ กคนใน
โรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสู+การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐
โรงเรี ยนหวยน้ําหอมวิทยาคาร จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่อการประกั นคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปDนเป7าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต+ปEการศึกษา ๒๕๕๙ เปDนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายฉัตรชัย เกตุนวม)
รองผูอํานวยการโรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร

ประกาศโรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร
เรื่อง กําหนดค+าเป7าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงว+าดวยระบบ หลักเกณฑ/ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป7าหมายและยุทธศาสตร/ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึ ก ษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิ รู ป ระบบการประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกั น คุ ณภาพภายในระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานเรื่ อง กํ า หนดหลั กเกณฑ/ และแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให
ใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคารและปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมี
ส+วนร+วมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลอง
กัน เพื่อนําไปสู+การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น ในการประชุม ครั้งที่ ๑ /
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อใหการพั ฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ย นหวยน้ํ า หอมวิ ทยาคาร มี คุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกําหนดค+าเป7าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายฉัตรชัย เกตุนวม)
รองผูอํานวยการโรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบทายประกาศโรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.............................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู.เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู.เรียน
๑) ความสามารถในการอ+าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
ตามเกณฑ/ของแต+ละดับชั้น
๒) ความสามารถในการวิเคราะห/และคิดอย+างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปJญหา
๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพรอมในการศึกษาต+อ การฝNกงานหรือการทํางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค7ของผู.เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค+านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม+ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปDนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู+ร+วมกันบนความแตกต+างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร+างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู.บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป7าหมาย วิสัยทัศน/ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบ
ดานทุกกลุ+มเป7าหมาย และดําเนินการอย+างเปDนรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอย+างเปDนระบบ

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ระดับ...๓.......
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๙๐
๘๕
๙๐
๙๐
๘๕
ระดับ....๔......
๘๕
๘๐
๘๕
๘๕
๘๕

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต+อ
การจัดการเรียนรูอย+างมีคุณภาพ
๓. การมีส+วนร+วมของผูเกี่ยวของทุกฝOาย และการร+วมรับผิดรับชอบต+อ
ผลการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน.นผู.เรียนเป:นสําคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีส+วนร+วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอย+างเปDนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหดียิ่งขึ้น

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

๘๕
๘๕
๘๐
ระดับ....๓......
๘๕
๘๐
๘๕
ระดับ...๓.......

