ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหสถานศึกษาแต6ละแห6งจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเป8นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต6ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ6งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส6งรายงานผล
การประเมินตนเองใหแก6หน6วยงานตนสังกัดหรือหน6วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป8นประจําทุกป< ต6อมาได
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหเป8นไป
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล6าวโรงเรียน
อุบลรัตนพิทยาคม โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส6วนร6วมของผูเกี่ยวของ
จึงใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อใชเป8นหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม และผูเกี่ยวของ ในการพัฒนา ส6งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ทั้งนี้ตั้งแต6ป<การศึกษา ๒๕๖๑ เป8นตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดศึกษาเป8นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนางานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และแจงใหบุคคลทั่วไป
ไดทราบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
(นายบวร ใจป@Aา)
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๒
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน!พิทยาคม
แนบท%ายประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให%ใช%มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย!การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได%แก8
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน(นักเรียน)
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน(นักเรียน)
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน(นักเรียน)เป8นสําคัญ
แต8ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู%เรียน(นักเรียน)
คําอธิบาย
ผลการเรียนรูที่เป8นคุณภาพของผูเรียน(นักเรียน)ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวย
ความสามารถใน การอ6าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทต6างๆ การสรางนวัตกรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต6อวิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เป8นค6านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเป8นไทยการยอมรับที่จะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและหลากหลาย รวมทั้ง
สุขภาวะทางร6างกายและ จิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน(นักเรียน)
๑) มีความสามารถในการอ6าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ผูเรียน(นักเรียน)มีทักษะในการอ6าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ตามเกณฑที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดในแต6ละระดับชั้น
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอย6างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปHญหา
ผูเรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใคร6ครวญไตร6ตรอง
พิจารณาอย6างรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปHญหาอย6างมีเหตุผล

๓
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ผูเรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการทา
งานเป8นทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม6ๆ อาจเป8นแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูเรียน(นักเรียน)มีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อย6างสรางสรรค และมีคุณธรรม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)
ผูเรียน(นักเรียน)บรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน)จากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการต6างๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต6องานอาชีพ
ผูเรียน(นักเรียน)มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาต6อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน(นักเรียน)
๑) การมีคุณลักษณะและค6านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด
ผูเรียน(นักเรียน)มีพฤติกรรมเป8นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
มีค6านิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดโดยไม6ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเป8นไทย
ผูเรียน(นักเรียน)มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณค6าของความเป8นไทย มีส6วนร6วมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปHญญาไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและหลากหลาย
ผูเรียน(นักเรียน)ยอมรับและอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างระหว6างบุคคลในดาน เพศ
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
๔) สุขภาวะทางร6างกาย และจิตสังคม
ผูเรียน(นักเรียน)มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และ
แสดงออกอย6างเหมาะสมในแต6ละช6วงวัยสามารถอยู6ร6วมกับคนอื่นอย6างมีความสุข เขาใจผูอื่น ไม6มีความขัดแยง
กับผูอื่น

๔
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป8นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) มีการกําหนดเปJาหมาย
วิสัยทัศนและ พันธกิจอย6างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน(นักเรียน)รอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)ในทุกกลุ6มเปJาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต6อการจัดการเรียนรู
๒.๑ มีเปJาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดชัดเจน
สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดเปJาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอย6างชัดเจน สอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา(โรงเรียน) ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแห6งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัดรวมทั้งทันต6อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)
สถานศึกษา(โรงเรียน)สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)อย6างเป8น
ระบบทั้งในส6วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย6างต6อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช6วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชใน
การพัฒนาบุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกฝLายมีส6วนร6วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร6วมรับผิดชอบ
ต6อผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน(นักเรียน)รอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุ6มเปJาหมาย
สถานศึกษา(โรงเรียน)บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เนนคุณภาพผูเรียน(นักเรียน)รอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม
ทุกกลุ6มเปJาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ6มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ6มที่เรียนร6วมดวย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษา(โรงเรียน)ส6งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
(นักเรียน)
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต6อการจัดการเรียนรูอย6างมีคุณภาพ
สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อต6อการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)

๕
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน%นผู%เรียน(นักเรียน)เป;นสําคัญ
เป8นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน) สรางโอกาสใหผูเรียน(นักเรียน)มีส6วนร6วมในการเรียนรูผ6านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียน(นักเรียน)เป8นรายบุคคล ดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผูเรียน(นักเรียน)อย6างเป8นระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน(นักเรียน) รวมทั้งร6วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูลปJอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
๓.๑ จัดการเรียนรูผ6านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน)ที่เนนใหผูเรียน(นักเรียน)ไดเรียนรูโดยผ6านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเป8นและตองการความ
ช6วยเหลือพิเศษ ผูเรียน(นักเรียน)ไดรับการฝNกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอ
ผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล6งเรียนรูที่เอื้อต6อการเรียนรู
มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล6งเรียนรู รวมทั้งภูมิปHญญาทองถิ่นมาใช
ในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียน(นักเรียน)ไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูร6วมกันอย6างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียน(นักเรียน)อย6างเป8นระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน
(นักเรียน)
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอย6างเป8นระบบ มีขั้นตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปJาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับ
แก6ผูเรียน(นักเรียน)เพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
ครูและผูมีส6วนเกี่ยวของร6วมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูล
ปJอนกลับเพื่อนาไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

(นายบวร ใจป@Aา)
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

