มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
--------------------------------------โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เพื่อใชเปนหลักในกำรเทียบเคียงสำหรับ สถำนศึกษำ หนวยงำนตนสังกัด
และสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรพัฒ นำ สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ และโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำศึกษำประกำศใชมำตรฐำน กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยเพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่ กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช
ซึ่งสะทอนถึงอัตลักษณ จุดเนนของสถำนศึกษำ และนโยบำยของหนวยงำน ตนสังกัด โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้ง บุคลำกรทุกคนในโรงเรียน
ผูปกครอง และประชำชนในชุมชน เพื่อใหกำรพัฒนำ ตรวจสอบและประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ
มีคุณภำพและไดมำตรฐำน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ จึงไดกำหนดคำเปำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมเอกสำรแนบทำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๒

(นำยจรัสธชัย เสิกภูเขียว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐาน
ประเด็นการพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ 1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำร
ผู้เรียน
คิดคำนวณ

2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหำ

3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม

มาตรฐานสถานศึกษา
1. นักเรียนร้อยละ 60 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน
กำรสื่อสำร ภำษำไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนร้อยละ 6๕ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ย
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป
3. นักเรียนร้อยละ 6๕ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ย
ในกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ระดับ 2 ขึ้นไป
4. นักเรียนร้อยละ 100 สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ
ในกำรแนะนำตนเองได้
5. นักเรียนร้อยละ 100 สำมำรถใช้ภำษำจีน
ในกำรแนะนำตนเองได้
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 8๕
สำมำรถนำเสนอผลงำน ชิ้นงำน หนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ one class one product
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 100
พัฒนำทักษะด้ำนพุทธิศึกษำ จริยศึกษำ หัตถศึกษำ
และพลศึกษำ โดยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
3. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรำยวิชำ
4.นักเรียน ม. 1,2,3,5,6 ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสำระกำรเรียนรู้มำตรฐำนสำกล
รำยวิชำ (IS1 , IS2, IS3)
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 85 สำมำรถใช้
ภูมิปัญญำและวัสดุในท้องถิ่นมำสร้ำงชิ้นงำนได้และเพิ่ม
มูลค่ำ ในกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ one
class one product
2. นักเรียนมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 ร้อยละ 85
สำมำรถต่อยอดผลิตภัณฑ์จำกผ้ำมัดหมี่ย้อมครำม

มาตรฐาน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน ( ต่อ )

1..2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานสถานศึกษา
4.ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร 1. นักเรียนร้อยละ 9๕ สำมำรถสืบค้นข้อมูลจำก
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตและสรุปควำมรู้ด้วยตนเองได้
กำรสื่อสำร
2. นักเรียนร้อยละ 9๕ สำมำรถใช้แอพลิเคชั่น
ในกำรติดต่อสื่อสำรได้และส่งข้อมูล
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 1. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ แต่ละรำยวิชำ ในระดับ 3 ขึ้น
2. นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ 9๕
จบตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
3. นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 6 ร้อยละ 9๕
จบตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
6. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6
พื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำน ร้อยละ 90 มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดี
อำชีพ
ต่องำนอำชีพ
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
นักเรียนร้อยละ 100 ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน
ค่ำนิยมที่ดี ตำมที่สถำนศึกษำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถำนศึกษำกำหนด
กำหนด
2.ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจใน นักเรียนร้อยละ 100
ท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
3.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน นักเรียนร้อยละ 9๕ อยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
บนควำมแตกต่ำงและ
ทำงวัฒนธรรม/ศำสนำ/อำชีพและควำมคิดเห็นที่
หลำกหลำย
แตกต่ำงกัน
4.ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไป
และจิตสังคม
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกรมอนำมัย
2. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย
มีภำวะผู้นำ และจิตอำสำ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน
- กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร

ประเด็นการพิจารณา
1.มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ชัดเจน
2.มีระบบจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ

มาตรฐานสถานศึกษา
โรงเรียนมีกำรจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
ทุกภำคีเครือข่ำย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

โรงเรียนมีระบบกำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
ที่ได้ มำตรฐำน ใช้วงจรเดมมิ่ง PDCA ในระบบ
บริหำรกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพของโรงเรียน
3.กำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
1. โรงเรียนมีโครงกำรปรับปรุงหลักสูตร
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
สถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน
หลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มเป้ำหมำย
และหลักสูตรแผนกำรเรียนศิลป์-ทั่วไป
2. ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนกำร Active
Learning ในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
4.กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้ ครูทุกคนได้รบั กำรสนับสนุนอบรมตรงตำม/
มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
สอดคล้องกับหน้ำที่อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
กำรศึกษำ
5.จัดสภำพแวดล้อมทำง
1. โรงเรียนมีกำรปรับภูมิทัศน์สภำพแวดล้อมที่ร่ม
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำร รื่น ปลอดภัย สำหรับนักเรียนและมีแหล่งสืบค้น
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
6. จัดระบบเทคโนโลยี
1. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรแลกเปลี่ยน
บริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้
เรียนรู้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ
2.โรงเรียนสนับสนุนครูและบุคลำกร
ให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐาน
- กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

ประเด็นการพิจารณา
1.กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้

มาตรฐานสถานศึกษา
1. ครูทุกคนมีจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์
และคิดสร้ำงสรรค์ โดยกำรปฏิบัติจริงผ่ำน
กิจกรรม/กำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง
และนักเรียนขยำยควำมคิดนำไปปรับใช้ในชีวิตได้
2. ครูทุกคนมีจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร
Active Learning
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1.โรงเรียนมีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหำรจัดกำร
เรียนรู้
และกำรเรียนรู้
2. ครูทุกคนพัฒนำและใช้สื่อสำรกำรสอน สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3.มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
เชิงบวก

1. ครูและนักเรียนหำข้อตกลงร่วมกันในกำร
กำหนดแนวทำงกำรเรียนรู้และปฏิบัติงำนใน
ห้องเรียน สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active learning
2. สร้ำงบรรยำกำศและพัฒนำห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 1. ครูทุกคน มีกำรวัดและประเมินตำมกำรจัดกำร
อย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำ เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยและเป็นระบบ
พัฒนำผู้เรียน
2. ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงน้อย
ปีละ 1 เรื่อง
5.มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 1. ครูร้อยละ ๖๕ จัดกระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ เรียนรู้ PLC ทำงวิชำชีพ (Professional Learning
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ Community : PLC) เพื่อพัฒนำ

