
           

 

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
ที่  ๒/๒๕๕๔ 

เร่ือง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

--------------------------------------------------------- 

 โดยที่มีการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาโดยยดึ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔  บูรณาการกบัสภาพปัญหา  ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  ชุมชน  และ
สังคม  รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล  การจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีวิธีการปฏิบติัที่
หลากหลายแตกต่างกันไป  ดงันั้น  เพื่อความเป็นเอกภาพและเพื่อให้การพฒันาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนั  อนัจะท าใหส้ถานศึกษามีคุณภาพใกลเ้คียงกนั  จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น 

 ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๙ (๓)  ที่ใหมี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและ
ทุกประเภทการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานตน้สังกดั  และสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง  โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

 ทั้งน้ีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเม่ือวนัที่  ๑๕  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔ จึง ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  เพื่อใช้เป็นหลักในการพฒันา  ส่งเสริม  
สนับสนุน  ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 ประกาศ    ณ    วนัที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  

 
( นางสาวศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์) 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 



 

 

2 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ของ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมสุีขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูสุขภาพและออกก าลงักาย  สม ่าเสมอ 
๑.๒ มีน ้ าหนกั  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อความรุนแรง  โรค  ภยั  อุบติัเหตุ  

และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 
๒.๑ มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร ๒ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญกูตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ๑ 
มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพฒันา  
                         ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๓.๑ มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่างๆ  รอบตวั ๒ 
๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู  เขียน  และตั้งค  าถามเพือ่คน้หาความรู้เพิม่เติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหวา่งกนั ๑ 
๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ 
มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์   ตัดสินใจ 
                         แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตุผล 
๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน  ฟัง  และดู  และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ๒ 
๔.๒ น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ๑ 
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  มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๕.๑ ผมสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ  และคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ พฒันาการทางสติปัญญา 
๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการ

เรียนรู้ 
๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย 
๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที่ตนรับผดิชอบ  และใชผ้ลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 
มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมที่เนน้การพฒันาผูเ้รียน 
๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการ

และการจดัการ 
๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕ นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 
๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
 



 

 

4 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
๑๐.๒ จดัรายวิชาเพิม่เติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถความถนดั  และความสนใจของ

ผูเ้รียน 
๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๑.๑ หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวก  พอเพยีง  อยูใ่น
สภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

๑๑.๒ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดที่ใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม 
มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                            การเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน  และองคก์ร

ที่เก่ียวขอ้ง 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 
๑๔.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 
๑๕.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 


