ประกาศโรงเรียนสายน้าทิพย์
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขันพืนฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
..................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคตประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทังภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ้าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานให้สอดคล้องกัน
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้ก้าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส้าคัญข้อหนึ่ง คือมี
การก้าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ้านาจหน้าที่ก้ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก้าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐาน การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด้า เนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมี การจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนสายน้าทิพย์ จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนสายน้าทิพย์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน
พืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขันพืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานการประเมินคุณ ภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
โรงเรียนสายน้าทิพย์ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขันพืนฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขันพืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตังแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายน้าทิพย์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขันพืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
.....................................
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี
จ้านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชันเรียน
๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส้าหรับครู
๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายน้าทิพย์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขันพืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
……………………………………………..
มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
จ้านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ผู้ เรี ยนมี ความสามารถในการอ่ าน การเขี ยน การสื่ อสารและการคิ ดค้ านวณสู ง กว่ า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนด
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน้าไปใช้และเผยแพร่
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสัง คมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก้าหนด
๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืนฐานและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชันที่ สูง ขึน
และการท้างานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีสูงกว่าเหมายทีส่ ถานศึกษาก้าหนดเป็นแบบอย่างได้
๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิใจปัญญาไทย
๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนด

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน้าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
๒.๓ โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
๒.๔ โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
๒.๕ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุ ณภาพ
และมีความปลอดภัย
๒.๖ โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
๓.๒ ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทังภูมิปัญญาที่เอือต่อการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่มกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

(นางนิรมล บัวเนียม)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน้าทิพย์

