ประกาศโรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน
เรื่อง ให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป
จาเป็ นต้องปรับปรุ งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรี ยน
วีรวัฒน์โยธิน เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยดึ หลักที่
สาคัญข้อหนึ่ง คือมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของการ
บริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
เพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรี ยนวีรวัฒน์โยธินจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพือ่ เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริ ม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(นายสมนึก ศูนย์กลาง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

( นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล)
รองผูอ้ านวยการ รักษาราชการแทน
อานวยการโรงเรี ยนวีรวัฒน์โยธิน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน จังหวัดสุ รินทร์
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
.............................................................
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรี ยนวีรวัฒน์โยธิน
จังหวัดสุ รินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจานวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน หรื อการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตดต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่ างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑.การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริ หารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
คุณภาพ
๓. การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายและการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
๒. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น

