ประกาศโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่ มีป ระกาศใช้ก ฎกระทรวงว่า ด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารประกัน คุ ณภาพการศึก ษา
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึก ษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิ รูประบบการประเมินและการประกัน คุณภาพ
การศึ กษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน คุณ ภาพภายในระดั บการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เรื่ อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๑ ตุล าคม ๒๕๕๙ โรงเรี ย นลาซาลโชติร วีนครสวรรค์ และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน จากการมีส่ ว นร่ว มของผู้ เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒ / ๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายลเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑) การมีคุ ณลั กษณะและค่ านิ ยมที่ดี ตามที่ ส ถานศึ กษาก าหนดโดยไม่ขั ดกั บกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๑.๑ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “มารยาทดี วิถีพอเพียง”
๑.๒ โครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ให้ดาเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ภราดาประภาส ศรีเจริญ)
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ประกาศโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยในอนาคต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งบริบท จุดเน้นและ
ความต้องการของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ ปกครองและประชาชนในชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครวรรค์ มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงกาหนด
มาตรฐานและค่าเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ภราดาประภาส ศรีเจริญ)
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดีเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับดีเยี่ยม
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
คานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ร้อยละ ๖๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับดีเยี่ยม
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดย ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ ๘๖.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ ๘๖.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ระดับดีเยี่ยม
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ระดับดีเยี่ยม
รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
ระดับดีเยี่ยม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ระดับดีเยี่ยม
เป็นระบบ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม
๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมนความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินมีทั้งเชิงปริมาณ (มีตัวเลขกากับ) และเชิงคุณภาพ (บอกระดับคุณภาพ)

