ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
------------------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนเฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็ จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ ต ในพระราชู ปถัม ภ์ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้น พื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ น
เครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรกาหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษา แผนปฏิบัติประจาปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้ง ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั่วไป
โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ภู เ ก็ ต ในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อ ๑๔ (๑)
และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นเป็น
มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนัก เรีย น ชุม ชนและท้องถิ่น ส าหรั บใช้ดาเนิน งานและประเมินคุ ณภาพระบบการประกั น
คุณ ภาพภายในโรงเรี ยนที่ ค รอบคลุม ตั ว บ่ ง ชี้ ต ามกฎกระทรวงฯ ดั ง นั้น โรงเรี ย นจึ ง ได้ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภู เก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกอบกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จานวน ๔ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกั นคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
จานวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๑.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
มาตรฐานที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๒.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๓.๒.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓.๒.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน
๓.๔ การผลิต การใช้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๓.๕ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๖ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๔.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๔.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน รอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๔.๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๔.๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๔.๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๔.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
๔.๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
๖.๑ โครงการสามภาษา
๖.๒ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๖.๓ โครงการพระราชดาริ
๖.๔ ศูนย์การเรียนรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและอาชีพ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๐

(นายมนตรี พรผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

