ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๔ เพื่อใชเป4นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ ในการพัฒนา ส9งเสริม
สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใหใชกับสถานศึกษาที่เป;ดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับปฐมวัยทุกสังกัด
เพื่อใหเป4นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล9าวโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส9วนร9วมของผูเกี่ยวของ จึงใหใช
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อใชเป4นหลักในการเทียบเคียง
สําหรับโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม และผูเกี่ยวของ ในการพัฒนา ส9งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ทั้งนี้ตั้งแต9ป=การศึกษา ๒๕๕๘ เป4นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
( นายบวร ใจปABา)
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหใชเมื่อ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ยึดอุดมการณ หลักการ
จัดการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป4นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐตอง
จัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในฐานะ
ที่เป4นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป4นรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝEรูใฝEเรียนตลอดชีวิต
รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหนาที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส9วนตนและครอบครัว และเพื่อสราง
รากฐานที่แข็งแกร9งสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเป4นสังคมแห9งการเรียนรู เพื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคลองกับอุดมการณ ดังนี้
๑. หลักการพัฒนาผูเรียนอย9างครบถวนสมบูรณ ทั้งร9างกาย สติปFญญา อารมณ จิตใจ
สังคม ความรู และคุณธรรม เป4นผูที่มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู9ร9วมกับผูอื่นไดอย9าง
มีความสุข ใฝEรู มีทักษะในการแสวงหาความรูที่เพียงพอต9อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต
ส9วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงไดอย9างเท9าทันและชาญฉลาด และมีความเป4นประชาธิปไตย
๒. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป4นไทย ใหมีความรัก และภาคภูมิใจในทองถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ9งมั่น ขยันซื่อสัตย
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค เพื่อเป4นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน
สังคมไทย และสังคมโลก
๓. หลักแห9งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไม9นอยกว9า ๑๒ ป= อย9างทั่วถึงเท9าเทียม ควบคู9ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม9แบ9งชนชั้นหรือ
ความแตกต9างทางสังคมวัฒนธรรม
๔. หลักการมีส9วนร9วม องคกรปกครองส9วนทองถิ่นและภาคเอกชนมีส9วนร9วมใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ร9วมกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อเสริมสรางเอกลักษณศักดิ์ศรีและตอบสนองความตองการของทองถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญ
แห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
๕. หลักแห9งความสอดคลอง อุดมการณและมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตองสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห9งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต9อรัฐสภา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แบ9งเป4น ๕ ดาน มี ๑๕ มาตรฐาน แต9ละมาตรฐาน
มีการกําหนดตัวบ9งชี้ที่ครอบคลุมและใหน้ําหนักความสําคัญกับกระบวนการบริหารและการจัดการ
รอยละ ๗๐ ส9วนผลของการบริหารและการจัดการคือคุณภาพผูเรียนเป4นรอยละ ๓๐ มีรายละเอียด
ของมาตรฐานและและน้ําหนักคะแนน ดังนี้
ด%านที่ ๑ มาตรฐานด%านคุณภาพผู%เรียน (น้ําหนัก ๓๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน)
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีน้ําหนัก ส9วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน (๐.๕ คะแนน)
๑.๓ ปOองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต9อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปFญหาทางเพศ (๑ คะแนน)
๑.๔ เห็นคุณค9าในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอย9างเหมาะสม (๑ คะแนน)
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น (๑ คะแนน)
๑.๖ สรางผลงานจากการเขาร9วมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปR/กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ (๑ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค5านิยมที่พึงประสงค (๕ คะแนน)
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร (๒ คะแนน)
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญTูกตเวทีต9อผูมีพระคุณ (๑ คะแนน)
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต9าง (๑ คะแนน)
๒.๔ ตระหนัก รูคุณค9า ร9วมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (๑ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๓ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู%ด%วยตนเอง รักการเรียนรู%และ
พัฒนาตนเองอย5างต5อเนื่อง (๕ คะแนน)
๓.๑ มีนิสัยรักการอ9านและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุดแหล9งเรียนรู และ
สื่อต9างๆ รอบตัว (๒ คะแนน)
๓.๒ มีทักษะในการอ9าน ฟFง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
(๑ คะแนน)
๓.๓ เรียนรูร9วมกันเป4นกลุ9ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหว9างกัน
(๑ คะแนน)
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน (๑ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๔ นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย5างเป;นระบบ คิดสร%างสรรค
ตัดสินใจแก%ป<ญหาได%อย5างมีสติสมเหตุผล (๕ คะแนน)
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ9าน ฟFง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง (๒ คะแนน)

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปFญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (๑ คะแนน)
๔.๓ กําหนดเปOาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปFญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
(๑ คะแนน)
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ (๑ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๕ นักเรียนมีความรู%และทักษะที่จําเป;นตามหลักสูตร (๕ คะแนน)
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต9ละกลุ9มสาระเป4นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน)
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป4นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน)
๕.๓ ผลการประเมินการอ9าน คิดวิเคราะห และเขียนเป4นไปตามเกณฑ (๒ คะแนน)
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป4นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๖ นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร5วมกับ
ผู%อื่นได% และมีเจตคติที่ดีต5ออาชีพสุจริต (๕ คะแนน)
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ (๒ คะแนน)
๖.๒ ทํางานอย9างมีความสุข มุ9งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
(๑ คะแนน)
๖.๓ ทํางานร9วมกับผูอื่นได (๑ คะแนน)
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีต9ออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
(๑ คะแนน)
ด%านที่ ๒ มาตรฐานด%านการจัดการศึกษา (น้ําหนัก ๕๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าที่อย5างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (๑๐ คะแนน)
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปOาหมายคุณภาพนักเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค (๑ คะแนน)
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหนักเรียนเป4นรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัด
การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน (๑ คะแนน)
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกต9างระหว9างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปFญญา (๒ คะแนน)
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปFญญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู (๑ คะแนน)
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ9งเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย (๑ คะแนน)
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปFญหาใหแก9นักเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค (๑ คะแนน)
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใชผลในการปรับการสอน (๑ คะแนน)

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป4นแบบอย9างที่ดี และเป4นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
(๑ คะแนน)
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
(๑ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๘ ผู%บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน%าที่อย5างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (๑๐ คะแนน)
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนานักเรียน
(๑ คะแนน)
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีส9วนร9วมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป4นฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ (๒ คะแนน)
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปOาหมายตามที่กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการ (๒ คะแนน)
๘.๔ ผูบริหารส9งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
(๒ คะแนน)
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
(๑ คะแนน)
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส9การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา (๒ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู%ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน%าที่อย5างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๕ คะแนน)
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด (๒ คะแนน)
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปOาหมาย (๑ คะแนน)
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีส9วนร9วมในการพัฒนาโรงเรียน (๒ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๐ โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู% และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย5างรอบด%าน (๑๐ คะแนน)
๑๐.๑ หลักสูตรโรงเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น (๒ คะแนน)
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ (๒ คะแนน)
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ส9งเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน (๑ คะแนน)
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง (๑ คะแนน)

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย9างสม่ําเสมอ (๒ คะแนน)
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช9วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียน
ทุกคน (๒ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๑ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล%อมและการบริการที่ส5งเสริมให%นักเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ (๑๐ คะแนน)
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู9ในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมร9มรื่น และมีแหล9งเรียนรู
สําหรับนักเรียน (๔ คะแนน)
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส9งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
นักเรียน (๓ คะแนน)
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหนักเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีส9วนร9วม (๓ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (๕ คะแนน)
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (๑ คะแนน)
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่มุ9งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (๑ คะแนน)
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (๑ คะแนน)
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน (๐.๕ คะแนน)
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย9างต9อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําป=ที่เป4นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(๑ คะแนน)
ด%านที่ ๓ มาตรฐานด%านการสร%างสังคมแห5งการเรียนรู% (น้ําหนัก ๑๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรียนมีการสร%าง ส5งเสริม สนับสนุน ให%โรงเรียนเป;นสังคม
แห5งการเรียนรู% (๑๐ คะแนน)
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหล9งเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชนจากแหล9ง
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ (๕ คะแนน)
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว9างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว9างโรงเรียน
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ (๕ คะแนน)

ด%านที่ ๔ มาตรฐานด%านอัตลักษณของโรงเรียน (น้ําหนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาโรงเรียนให%บรรลุเปFาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเน%นที่กําหนดขึ้น (๕ คะแนน)
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส9งเสริมใหนักเรียนบรรลุตามเปOาหมายวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของโรงเรียน (๓ คะแนน)
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส9งเสริมใหนักเรียนบรรลุตามเปOาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา
และจุดเนนของโรงเรียน (๒ คะแนน)
ด%านที่ ๕ มาตรฐานด%านมาตรการส5งเสริม (น้ําหนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน%น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส5งเสริมโรงเรียนให%ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (๕ คะแนน)
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา (๓ คะแนน)
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปOาหมาย (๒ คะแนน)

