ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เรื่อง คาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ตามประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม เรื่อง ให'ใช'มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ลงวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
เพื่อให'เป0นไปตามประกาศดังกลาวโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม โดยได'รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผู'เกี่ยวข'อง โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม จึงประกาศ
คาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เพื่อเป0นหลักในการเทียบเคียงสําหรับโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท'ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ตั้งแตป<การศึกษา ๒๕๖๒ เป0นต'นไป
จึงประกาศมาให'ทราบโดยทั่วกัน ให'ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได'ศึกษาเป0นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนางานตามภารกิจที่ได'รับมอบหมาย และแจ'งให'บุคคลทั่วไป
ได'ทราบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(นายบวร ใจป@Aา)
ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๒
คาเปาหมาย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน$พิทยาคม
แนบท(ายประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให(ใช(มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย$การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน กําหนด
คาเปาหมาย ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู(เรียน(นักเรียน) คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน(นักเรียน) (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก'ปFญหา
๓) มีความสามารถในการสร'างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)
๖) มีความรู' ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู'เรียน(นักเรียน) (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด
๒) ความภูมิใจในท'องถิ่นและความเป0นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดชัดเจน (คาเปาหมาย
ระดับคุณภาพ ดี)
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน'นคุณภาพผู'เรียน(นักเรียน)รอบด'านตามหลักสูตร
สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุมเปาหมาย (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๒.๕ จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู'อยางมีคุณภาพ
|คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)

๓
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู'
(คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน(นผู(เรียน(นักเรียน)เป;นสําคัญ
(คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๓.๑ จัดการเรียนรู'ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช'ในชีวิตได'
(คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๓.๒ ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู'ที่เอื้อตอการเรียนรู' (คาเปาหมาย ระดับ
คุณภาพ ดี)
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู'เรียน(นักเรียน)อยางเป0นระบบและนําผลมาพัฒนาผู'เรียน
(นักเรียน) (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และให'ข'อมูลสะท'อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู' (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู(เรียน(นักเรียน) คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี
คําอธิบาย
ผลการเรียนรู'ที่เป0นคุณภาพของผู'เรียน(นักเรียน)ทั้งด'านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด'วย
ความสามารถใน การอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสร'างนวัตกรรม
การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู' ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และด'านคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เป0นคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
ความภูมิใจในท'องถิ่นและความเป0นไทยการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้ง
สุขภาวะทางรางกายและ จิตสังคม
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน
ผู'เรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ต่ํากวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ํากวาเปาหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู'เรียน
ผู'เรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีต่ํากวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

๔
ผู'เรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมต่ํากวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน
ผู'เรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
เป0นไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป0นไปตามเปาหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู'เรียน
ผู'เรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเป0นไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ผู'เรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเป0นไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด
ระดับคุณภาพ ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน
ผู'เรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
เป0นไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป0นไปตามเปาหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด
ผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก'ปFญหาได'
ผู'เรียนมีความรู' และทักษะพื้นฐานในการสร'างนวัตกรรม
ผู'เรียนมีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได'อยางเหมาะสม ปลอดภัย
ผู'เรียนมีความรู' ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู'เรียน
ผู'เรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเป0นไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน
ผู'เรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูงกวา
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด

๕
ผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช'เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก'ปFญหาได'
ผู'เรียนมีความสามารถในการสร'างนวัตกรรม
ผู'เรียนมีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด'านการเรียนรู' การสื่อสาร การทํางาน
ผู'เรียนมีความรู' ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร'อมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทํางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู'เรียน
ผู'เรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน
ผู'เรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูงกวา
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด
ผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช'เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก'ปFญหาได'
ผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช'เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก'ปFญหาได'
ผู'เรียนมีความสามารถในการสร'างนวัตกรรม มีการนําไปใช'และเผยแพร
ผู'เรียนมีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด'านการเรียนรู' การสื่อสาร การทํางาน อยางสร'างสรรค และมีคุณธรรม
ผู'เรียนมีความรู' ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร'อมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทํางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู'เรียน
ผู'เรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
เป0นแบบอยางได'
ผู'เรียนมีความภูมิใจในท'องถิ่น เห็นคุณคาของความเป0นไทย มีสวนรวม
ในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปFญญาไทย
ผู'เรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
ผู'เรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

๖
คาเปาหมาย
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน(นักเรียน) (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ผู'เรียน(นักเรียน)มีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ตามเกณฑที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดในแตละระดับชั้น
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก'ปFญหา
ผู'เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใช'เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก'ปFญหาอยางมีเหตุผล
๓) มีความสามารถในการสร'างนวัตกรรม
ผู'เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการรวบรวมความรู'ได'ทั้งด'วยตัวเองและการทา
งานเป0นทีม เชื่อมโยงองคความรู' และประสบการณมาใช'ในการสร'างสรรคสิ่งใหมๆ อาจเป0นแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
๔) มีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู'เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด'านการเรียนรู' การสื่อสาร การทํางาน อยางสร'างสรรค และมีคุณธรรม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)
ผู'เรียน(นักเรียน)บรรลุและมีความก'าวหน'าในการเรียนรู'ตามหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน)จากพื้นฐานเดิมในด'านความรู' ความเข'าใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมทั้งมีความก'าวหน'าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ
๖) มีความรู' ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
ผู'เรียน(นักเรียน)มีความรู' ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร'อมที่จะศึกษาตอ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู'เรียน(นักเรียน) (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด
ผู'เรียน(นักเรียน)มีพฤติกรรมเป0นผู'ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท'องถิ่นและความเป0นไทย
ผู'เรียน(นักเรียน)มีความภูมิใจในท'องถิ่น เห็นคุณคาของความเป0นไทย มีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปFญญาไทย

๗
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
ผู'เรียน(นักเรียน)ยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในด'าน เพศ
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
ผู'เรียน(นักเรียน)มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และ
แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เข'าใจผู'อื่น ไมมีความขัดแย'ง
กับผู'อื่น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
เป0นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) มีการกําหนดเปาหมาย
วิสัยทัศนและ พันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน'นคุณภาพผู'เรียน(นักเรียน)รอบด'าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)ในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู' รวมทั้งจัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู'
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา
เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไมชัดเจน
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน เป0นไปได'ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ดี
เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล'องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป0นไปได'ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน'นคุณภาพผู'เรียนรอบด'านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย
พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู'อยางมีคุณภาพ

๘
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู'
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล'องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต'องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เป0นไปได'ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผู'เกี่ยวข'องทุกฝPาย
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน'นคุณภาพผู'เรียนรอบด'านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต'องการของครู
และสถานศึกษา
จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู'อยางมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู'
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล'องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต'องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เป0นไปได'ในการปฏิบัติ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผู'เกี่ยวข'องทุกฝPาย มีการนําข'อมูลมาใช'ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และเป0นแบบอยางได'
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน'นคุณภาพผู'เรียนรอบด'านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป0นแบบอยางได'
พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต'องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให'มีชุมชนการเรียนรู'ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู'อยางมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู'
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

๙
คาเปาหมาย
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดชัดเจน (คาเปาหมาย
ระดับคุณภาพ ดี)
สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไว'อยางชัดเจน สอดคล'อง
กับบริบทของสถานศึกษา(โรงเรียน) ความต'องการของชุมชน ท'องถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาลและของต'นสังกัดรวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
สถานศึกษา(โรงเรียน)สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)
อยางเป0นระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําข'อมูลมาใช'ใน
การพัฒนาบุคลากร และผู'ที่เกี่ยวข'องทุกฝPายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบ
ตอผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน'นคุณภาพผู'เรียน(นักเรียน)รอบด'านตามหลักสูตร
สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุมเปาหมาย (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
สถานศึกษา(โรงเรียน)บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด'านการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน'นคุณภาพผู'เรียน(นักเรียน)รอบด'าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมด'วย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
สถานศึกษา(โรงเรียน)สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให'มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดให'มีชุมชนการเรียนรู'ทางวิชาชีพ มาใช'ในการพัฒนางานและการเรียนรู'ของผู'เรียน
(นักเรียน)
๒.๕ จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู'อยางมีคุณภาพ (คา
เปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห'องเรียน
และสภาพแวดล'อมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู' และมีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู'
(คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช'ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู' ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)

๑๐
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน(นผู(เรียน(นักเรียน)เป;นสําคัญ
(คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
เป0นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน) สร'างโอกาสให'ผู'เรียน(นักเรียน)มีสวนรวมในการเรียนรู'ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร'างปฏิสัมพันธที่ดี ครูรู'จักผู'เรียน(นักเรียน)เป0นรายบุคคล ดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู'เรียน(นักเรียน)อยางเป0นระบบและนําผลมาพัฒนาผู'เรียน(นักเรียน) รวมทั้งรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู'และนําผลที่ได'มาให'ข'อมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู'
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา
จัดการเรียนรู'ที่ไมเปSดโอกาสให'ผู'เรียนได'ใช'กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู'ที่ไมเอื้อตอการเรียนรู'
ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอยางไมเป0นระบบ
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
จัดการเรียนรู'ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใช'ในการดําเนินชีวิต
ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู'ที่เอื้อตอการเรียนรู'
ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอยางเป0นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู'เรียน
ระดับคุณภาพ ดี
จัดการเรียนรู'ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใช'ในการดําเนินชีวิต
ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู'ที่เอื้อตอการเรียนรู'
ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอยางเป0นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู'เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และให'ข'อมูลสะท'อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู'
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จัดการเรียนรู'ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู'ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได'จริง และสามารถนําไป
ประยุกตใช'ในชีวิตได'

๑๑
ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู' รวมทั้งภูมิปFญญาท'องถิ่นที่เอื้อตอ
การเรียนรู'
ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอยางเป0นระบบ มีขั้นตอนโดยใช'เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู' ให'ข'อมูลย'อนกลับแกผู'เรียน และนําผลมาพัฒนา
ผู'เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู' และเรียนรู'รวมกันอยางมี
ความสุข
มีชุมชนแหงการเรียนรู'ทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู'
¶

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

จัดการเรียนรู'ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู'ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได'จริง และสามารถนําไป
ประยุกตใช'ในชีวิตได' มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู'และมีการเผยแพร
ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู' รวมทั้งภูมิปFญญาท'องถิ่นที่เอื้อตอ
การเรียนรู' โดยสร'างโอกาสให'ผู'เรียนได'แสวงหาความรู'ด'วยตนเอง
ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอยางเป0นระบบ มีขั้นตอนโดยใช'เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู' ให'ข'อมูลย'อนกลับแกผู'เรียน และนําผลมาพัฒนา
ผู'เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู' และเรียนรู'รวมกัน
อยางมีความสุข
มีชุมชนแหงการเรียนรู'ทางวิชาชีพระหวางครูและผู'เกี่ยวข'องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู' ครู และผู'เกี่ยวข'องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และให'ข'อมูลสะท'อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู'
คาเปาหมาย
๓.๑ จัดการเรียนรู'ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช'ในชีวิตได'
(คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
จัดกิจกรรมการเรียนรู'ตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน)ที่เน'นให'ผู'เรียน(นักเรียน)ได'เรียนรู'โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู'ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได'จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู'เฉพาะสําหรับผู'ที่มีความจําเป0นและต'องการความ
ชวยเหลือพิเศษ ผู'เรียน(นักเรียน)ได'รับการฝUกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู' นําเสนอ
ผลงานและสามารถนําไปประยุกตใช'ในชีวิตได'

๑๒
๓.๒ ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู'ที่เอื้อตอการเรียนรู' (คาเปาหมาย ระดับ
คุณภาพ ดี)
มีการใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู' รวมทั้งภูมิปFญญาท'องถิ่นมาใช'
ในการจัดการเรียนรู' โดยสร'างโอกาสให'ผู'เรียน(นักเรียน)ได'แสวงหาความรู'ด'วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
ครูผู'สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน'นการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ให'เด็กรักครู
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู' สามารถเรียนรู'รวมกันอยางมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู'เรียน(นักเรียน)อยางเป0นระบบและนําผลมาพัฒนาผู'เรียน
(นักเรียน) (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู'อยางเป0นระบบ มีขั้นตอนโดยใช'
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู' และให'ข'อมูลย'อนกลับ
แกผู'เรียน(นักเรียน)เพื่อนําไปใช'พัฒนาการเรียนรู'
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และให'ข'อมูลสะท'อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู' (คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ ดี)
ครูและผู'มีสวนเกี่ยวข'องรวมกันแลกเปลี่ยนความรู'และประสบการณรวมทั้งให'ข'อมูล
ปอนกลับเพื่อนําไปใช'ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู'

(นายบวร ใจป@Aา)
ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

