มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตาบลกุมภวาปี
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
--------------------------------------ด้วยโรงเรียนมหำไถ่ศึ กษำกุม ภวำปี อำเภอ กุมภวำปี จั งหวัด อุ ดรธำนี มี ภำรกิจในกำร
จัดกำรศึกษำระดั บกำรศึก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ กำรศึ กษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตำมที่หลักสู ตร
กำหนด และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ พร้อมสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้ป กครอง เอกลั กษณ์ ข องโรงเรีย นและท้ อ งถิ่ น ตลอดจนกำรขั บ เคลื่ อ นด้ วยแผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจั ด
กำรศึกษำแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อพัฒนำสู่คุณภำพทั้งระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี มำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับทั่วไป โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำกุมภวำปี จึงกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย และกำรศึกษำระดับ
ขั้นพื้นฐำน ขึ้นตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักที่สำคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีกำรกำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ ซึ่งเป็นมำตรฐำน
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน มำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภำพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สำหรับใช้ดำเนินงำนและประเมินคุณภำพระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน และเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประกอบด้วย มำตรฐำน
กำรศึกษำระดั บปฐมวัย จำนวน 3 มำตรฐำน และมำตรฐำนกำรศึกษำระดั บกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน จำนวน
3 มำตรฐำน ดังรำยละเอียดในตำรำงแนบท้ำยประกำศนี้
ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินกำรตั้งแต่เริ่มปีกำรศึกษำ 2561
ประกำศ ณ วันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2561

(นำงสำวพัชตรำ พรมชำติ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน มหำไถ่ศึกษำกุมภวำปี

มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้
1.5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมคุณธรรม 5 ประกำรของโรงเรียน (HRK)
1.6 มีวิสัยทัศน์ในกำรทำงำน สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้และรู้จักปรับเปลี่ยนได้ตำม
สถำนกำรณ์ (HRK)
1.7 รับผิดชอบในกำรทำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพของตน (HRK)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
2.7 ครูร่วมสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกำรทำงำนและกำร
อยู่ร่วมกัน (HRK)
2.8 สร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลำกรในโรงเรียน (HRK)
2.9 นำหลักธรรมของคริสต์ศำสนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร (HRK)
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ
3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข
3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและนำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง
กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

มาตรฐานการศึกษาระดับ ประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
5) ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมคุณธรรม 5 ประกำรของโรงเรียน (HRK)
6) มีวิสัยทัศน์ในกำรทำงำน สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้และรู้จักปรับเปลี่ยนได้ตำม
สถำนกำรณ์ (HRK)
7) รับผิดชอบในกำรทำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพของตน (HRK)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
2.7 ครูร่วมสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกำรทำงำนและกำร
อยู่ร่วมกัน (HRK)
2.8 สร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลำกรในโรงเรียน (HRK)
2.9 นำหลักธรรมของคริสต์ศำสนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร (HRK)
2.10 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถและมีคุณธรรมที่โดดเด่นตำมอัตลักษณ์
กำรศึกษำคำทอลิก (HRK)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้

ภาคผนวก

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บำทหลวงประเสริฐ
ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ
นำยมนูญ
นำงคณำวรรณ
นำยสุขสรรค์
ร้อยตำรวจเอกศำสตรำพล
นำยณัฏฐพงศ์
ซิสเตอร์พัชตรำ

คุณโดน
กิจสวัสดิ์
ดวงหำคลัง
วรรณทองสุก
เหล่ำเรือง
บุญหำญ
สุนทโรทก
พรมชำติ

ผู้ลงนำมแทนผู้รับใบอนุญำต/ประธำน
อธิกำร/รองประธำน
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมกำร
ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมกำร
ผู้แทนครู/กรรมกำร
ผู้จัดกำร/ผู้อำนวยกำร/เลขำนุกำร

คณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บำทหลวงประเสริฐ
ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ
ซิสเตอร์พัชตรำ
ซิสเตอร์ณัฐฐพร
นำงรัศมี
นำงละมัย
นำงภัสพร
นำงเพียงพร
นำยณัฏฐพงศ์

คุณโดน
กิจสวัสดิ์
พรมชำติ
ถำวร
โสภำลุน
วิบูลย์กุล
เพียงงำม
สุนทโรทก
สุนทโรทก

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร / เลขำนุกำร

