ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางบัวทอง ปีการศึกษา 2560
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกาหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมี
นโยบายให้ปฏิรูประบบประกันคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด และใช้
เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ โรงเรียนบางบัวทองจึง
ประกาศให้ ใ ช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน และการมี ส่ว นร่ วมของผู้เ กี่ ย วข้ อ ง บุ ค ลากรทุ ก คนใน
โรงเรียน ผู้ปกครองนั กเรียน เพื่อนาไปสู่ก ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมิ น
คุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2560 จานวน 4
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่
ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
คุณภาพของ
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ผู้เรียน
ในระดับดี
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับดี
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 2
กระบวรการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม
และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี
ในครอบครัวชุมชนและสังคม
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง

มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 3
กระบวรการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

ประเด็นพิจารณา
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
นาไปประยุกต์ใช้ได้ และดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระบบ
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็นคิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่

ประเด็นพิจารณา
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรียนการสอน
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ 4
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
ระบบประกัน
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความ
คุณภาพภายในที่มี เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายวางแผนการดาเนินงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นางเฉลียว ยาจันทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางบัวทอง

การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางบัวทอง
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น
1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น
1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
1.6 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.7 ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายทุกรายวิชา
1.8 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.9 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.10 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
1.11 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และความเป็นไทย
1.12 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย
1.13 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
1.14 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี ยิ้ม ไหว้ ทักทายกันอย่างสม่าเสมอ
1.15 ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
1.16 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน
และสังคม
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มาตรฐานที่/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2.2 สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนา
วิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมีความเหมาะสม
ครอบคลุม
2.3 สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมครอบคลุม การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
2.4 สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมครอบคลุม การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
นาไป ประยุกต์ใช้ได้และดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.5 สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมครอบคลุมประเด็น การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.7 สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
3.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ทา
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
3.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
3.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดีเยี่ยม
ดี

ดี

ดี

ดี

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

มาตรฐานที่/ประเด็นพิจารณา
3.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.7 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน
3.8 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
3.9 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.10 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.11 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน
การสอน
3.12 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.13 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
4.1 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
4.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
4.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

ระดับ
คุณภาพ
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เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบางบัวทอง
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของมาตรฐาน มี 4 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ระหว่าง 0.00 – 1.99 เท่ากับ
ระดับปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ระหว่าง 2.00 – 2.99 เท่ากับ
ระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ระหว่าง 3.00 – 3.49 เท่ากับ
ระดับดี
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ระหว่าง 3.50 – 4.00 เท่ากับ
ระดับดีเยี่ยม
เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณของสถานศึกษา มี 4 ระดับ คือ
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่าง 0.00 – 49.99 เท่ากับ
ระดับปรับปรุง
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่าง 50.00 –69.99 เท่ากับ
ระดับพอใช้
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่าง 70.00 – 79.99 เท่ากับ
ระดับดี
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่าง 80.00 – 100.00 เท่ากับ
ระดับดีเยี่ยม
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