ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
---------------------------------------------ดวยมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ
มีประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๑ สําหรับใหสถานศึกษาใช
เปนแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนทีจ่ ะมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ตอไป จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตร ๙ (๓) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญขอที่หนึ่ง คือ
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึก ษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา
โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ใหห นวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีร ะบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองคการบริหาร
สวนจัง หวัด ขอนแกน เปนไปอย างมีป ระสิ ท ธิภาพมีม าตรฐานการศึก ษา และเปนแนวทางในการกําหนด
เปาหมายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาตามที่พระราชบัญญัติก ารศึกษา
แหงชาติ พุท ธศักราช ๒๕๔๒ กําหนด จึงยกเลิก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึก ษาพิเศษ เพื่อเปนหลัก เทียบเคียงสําหรับ สถานศึก ษา
หนวยงานตนสัง กัด และสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาทั้ง ประถมศึก ษา และมัธยมศึก ษา ในการพัฒ นา
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
๓ มาตรฐาน ๒๒ ประเด็นพิจารณา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 25๖๑

( นายภักดี ศิริพรรณ )
ผูอํานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
( แนบทายประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ )
...............................................................
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของนักเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของนักเรียน
๑) การมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย
๓) การยอมรับทีจ่ ะอยูร วมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
๕) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ นนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมทีเ่ อื้อตอการจัดการเรียนรูอ ยางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทเี่ อือ้ ตอการเรียนรู
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนานักเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

