ประกาศโรงเรี ยนร่ มไม้
เรื่ อง การใช้ มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
..................................................
โดยที่ มี ประกาศใช้ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทังภายในและภายนอก
้
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ ใช้ มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จาเป็ นต้ องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ สอดคล้ องกัน จึงให้ ยกเลิก
ประกาศโรงเรี ยนร่ ม ไม้ เรื่ อง การใช้ ม าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขัน้ พื น้ ฐานของ
โรงเรี ยนร่มไม้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๙ (๓) ได้ กาหนดการจัดระบบโครงสร้ างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ ยึดหลักที่สาคัญข้ อหนึ่ง คือ มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้ นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา
๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานศูนย์ การศึกษา
พิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โรงเรี ยนร่ มไม้ จึงประกาศให้ ใช้ มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อใช้ เป็ นหลักในการเที ยบเคียงสาหรับการส่งเสริ มและ
กากับดูแลในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นางสาวจันทนา สุภาพงษ์ )
ผู้อานวยการโรงเรี ยนร่มไม้

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
แนบท้ ายประกาศโรงเรี ยนร่มไม้ เรื่ อง การใช้ มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้ แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพฒ
ั นาการด้ านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพฒ
ั นาการด้ านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื ้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
๑.๕ มีสว่ นร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้ าน สอดคล้ องกับบริบทของท้ องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้ เพียงพอกับชันเรี
้ ยน
๒.๓ ส่งเสริมให้ ครูมีความเชี่ยวชาญด้ านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้ อมและสื่อเพื่อการเรี ยนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้ บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ ท่ เี น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่ เสริมให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้ านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้ างโอกาสให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แนบท้ ายประกาศโรงเรี ยนร่มไม้ เรื่ อง การใช้ มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้ แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรี ยน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม
๔) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื ้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
๑) มีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) มีความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
๓) ยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) มีสขุ ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้ นคุณภาพผู้เรี ยนรอบด้ านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุม่ เป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรี ยนรู้
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรี ยนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
๓.๒ ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู้ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชันเรี
้ ยนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรี ยน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้

