
 

 
ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เรื่อง  ค�าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 

ตามประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เรื่อง  ให'ใช'มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ลงวันท่ี  ๒๖  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น 

เพ่ือให'เป0นไปตามประกาศดังกล�าวโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  โดยได'รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  และการมีส�วนร�วมของผู'เก่ียวข'อง  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม จึงประกาศ 
ค�าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
เพ่ือเป0นหลักในการเทียบเคียงสําหรับโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมในการพัฒนา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท'ายประกาศฉบับนี้ 

ท้ังนี้ตั้งแต�ป<การศึกษา  ๒๕๖๒  เป0นต'นไป 

จึงประกาศมาให'ทราบโดยท่ัวกัน  ให'ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได'ศึกษาเป0นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาตนเอง  พัฒนางานตามภารกิจท่ีได'รับมอบหมาย และแจ'งให'บุคคลท่ัวไป
ได'ทราบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจป@Aา) 

ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



๒ 

ค�าเป�าหมาย 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน$พิทยาคม 

แนบท(ายประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให(ใช(มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย$การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจํานวน ๓ มาตรฐาน กําหนด 

ค�าเป�าหมาย  ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู(เรียน(นักเรียน)  ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน(นักเรียน)  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
   ๑) มีความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก'ปFญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร'างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน) 
   ๖) มีความรู'  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต�องานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู'เรียน(นักเรียน)  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท'องถ่ินและความเป0นไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร�างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

  ๒.๑ มีเป�าหมายวสิัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษา(โรงเรยีน)กําหนดชัดเจน  (ค�าเป�าหมาย  
ระดับคุณภาพ  ดี) 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
  ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน'นคุณภาพผู'เรียน(นักเรียน)รอบด'านตามหลักสูตร

สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุ�มเป�าหมาย  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนรู'อย�างมีคุณภาพ   

|ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 



๓ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู'  
(ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน(นผู(เรียน(นักเรียน)เป;นสําคัญ   
(ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู'ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต�ใช'ในชีวิตได'  
(ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

  ๓.๒ ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล�งเรียนรู'ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู'  (ค�าเป�าหมาย  ระดับ
คุณภาพ  ดี) 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู'เรียน(นักเรียน)อย�างเป0นระบบและนําผลมาพัฒนาผู'เรียน

(นักเรียน)  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และให'ข'อมูลสะท'อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู'  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

แต�ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู(เรียน(นักเรียน)  ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี 

 คําอธิบาย 

 ผลการเรียนรู'ท่ีเป0นคุณภาพของผู'เรียน(นักเรียน)ท้ังด'านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด'วย
ความสามารถใน การอ�าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทต�างๆ การสร'างนวัตกรรม 
การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู' ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพ และด'านคุณลักษณะอันพึงประสงค� ท่ีเป0นค�านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
ความภูมิใจในท'องถ่ินและความเป0นไทยการยอมรับท่ีจะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย รวมท้ัง 
สุขภาวะทางร�างกายและ จิตสังคม 

 ระดับคุณภาพ 

  ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน 

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
ตํ่ากว�าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  

   � ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตํ่ากว�าเป�าหมาย 
ท่ีสถานศึกษากําหนด  

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู'เรียน  

   � ผู'เรียนมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีต่ํากว�าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  



๔ 

   � ผู'เรียนมีสุขภาวะทางร�างกาย และจิตสังคมตํ่ากว�าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน 

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
เป0นไปตามเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  

   � ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป0นไปตามเป�าหมาย 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู'เรียน  

   � ผู'เรียนมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีเป0นไปตามเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

   � ผู'เรียนมีสุขภาวะทางร�างกาย และจิตสังคมเป0นไปตามเป�าหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด  

  ระดับคุณภาพ  ดี 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน 

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
เป0นไปตามเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

   � ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป0นไปตามเป�าหมาย 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก'ปFญหาได'  

   � ผู'เรียนมีความรู' และทักษะพ้ืนฐานในการสร'างนวัตกรรม  

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองได'อย�างเหมาะสม ปลอดภัย  

   � ผู'เรียนมีความรู' ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต�องานอาชีพ  
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู'เรียน  

   � ผู'เรียนมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีเป0นไปตามเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน  

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูงกว�า
เป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

   � ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว�าเป�าหมาย 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 



๕ 

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช'เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก'ปFญหาได'  

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการสร'างนวัตกรรม  

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด'านการเรียนรู' การสื่อสาร การทํางาน  

   � ผู'เรียนมีความรู' ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร'อมท่ีจะศึกษาต�อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
และการทํางานหรืองานอาชีพ  

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู'เรียน  

   � ผู'เรียนมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีสูงกว�าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน 

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูงกว�า
เป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  

   � ผู'เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว�าเป�าหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด  

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช'เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก'ปFญหาได'  

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช'เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก'ปFญหาได'  

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการสร'างนวัตกรรม มีการนําไปใช'และเผยแพร�  

   � ผู'เรียนมีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด'านการเรียนรู' การสื่อสาร การทํางาน อย�างสร'างสรรค� และมีคุณธรรม  

   � ผู'เรียนมีความรู' ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร'อมท่ีจะศึกษาต�อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
และการทํางานหรืองานอาชีพ  

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู'เรียน  

   � ผู'เรียนมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีสูงกว�าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
เป0นแบบอย�างได' 

   � ผู'เรียนมีความภูมิใจในท'องถ่ิน เห็นคุณค�าของความเป0นไทย มีส�วนร�วม 
ในการอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปFญญาไทย  

   � ผู'เรียนสามารถอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย  

   � ผู'เรียนมีสุขภาวะทางร�างกาย และจิตสังคมสูงกว�าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
  



๖ 

 ค�าเป�าหมาย 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู'เรียน(นักเรียน)  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
   ๑) มีความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
    ผู'เรียน(นักเรียน)มีทักษะในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

ตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดในแต�ละระดับชั้น 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก'ปFญหา 
    ผู'เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใคร�ครวญไตร�ตรอง 

พิจารณาอย�างรอบคอบ โดยใช'เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก'ปFญหาอย�างมีเหตุผล 

   ๓) มีความสามารถในการสร'างนวัตกรรม 
    ผู'เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการรวบรวมความรู'ได'ท้ังด'วยตัวเองและการทา

งานเป0นทีม เชื่อมโยงองค�ความรู' และประสบการณ�มาใช'ในการสร'างสรรค�สิ่งใหม�ๆ อาจเป0นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

   ๔) มีความสามารถในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ผู'เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

พัฒนาตนเองและสังคมในด'านการเรียนรู' การสื่อสาร การทํางาน อย�างสร'างสรรค� และมีคุณธรรม 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน) 
    ผู'เรียน(นักเรียน)บรรลุและมีความก'าวหน'าในการเรียนรู'ตามหลักสูตรสถานศึกษา

(โรงเรียน)จากพ้ืนฐานเดิมในด'านความรู' ความเข'าใจ ทักษะ กระบวนการต�างๆ รวมท้ังมีความก'าวหน'าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

   ๖) มีความรู'  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต�องานอาชีพ 
    ผู'เรียน(นักเรียน)มีความรู' ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร'อมท่ีจะศึกษาต�อ 

ในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู'เรียน(นักเรียน)  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด 
    ผู'เรียน(นักเรียน)มีพฤติกรรมเป0นผู'ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

มีค�านิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดโดยไม�ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ๒) ความภูมิใจในท'องถ่ินและความเป0นไทย 
    ผู'เรียน(นักเรียน)มีความภูมิใจในท'องถ่ิน เห็นคุณค�าของความเป0นไทย มีส�วนร�วมใน

การอนุรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปFญญาไทย 
  



๗ 

   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย 
    ผู'เรียน(นักเรียน)ยอมรับและอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างระหว�างบุคคลในด'าน เพศ 

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
   ๔) สุขภาวะทางร�างกาย และจิตสังคม 
    ผู'เรียน(นักเรียน)มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ� และสังคม และ

แสดงออกอย�างเหมาะสมในแต�ละช�วงวัยสามารถอยู�ร�วมกับคนอ่ืนอย�างมีความสุข เข'าใจผู'อ่ืน ไม�มีความขัดแย'ง
กับผู'อ่ืน 

 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

 เป0นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) มีการกําหนดเป�าหมาย
วิสัยทัศน�และ พันธกิจอย�างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน'นคุณภาพผู'เรียน(นักเรียน)รอบด'าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)ในทุกกลุ�มเป�าหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการเรียนรู' รวมท้ังจัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนรู' 

 ระดับคุณภาพ 

 ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 

  � เป�าหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไม�ชัดเจน  

  � มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต�ไม�ส�งผลต�อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

 ระดับคุณภาพ  ปานกลาง  

  � เป�าหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน เป0นไปได'ในการปฏิบัติ  

  � มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส�งผลต�อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับคุณภาพ  ดี 
  � เป�าหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล'องกับบริบท 

ของสถานศึกษา เป0นไปได'ในการปฏิบัติ  

  � มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส�งผลต�อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

  � ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน'นคุณภาพผู'เรียนรอบด'านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ�มเป�าหมาย 

  � พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

  � จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนรู'อย�างมีคุณภาพ  



๘ 

  � จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู'  
 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

  � มีเป�าหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล'องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต'องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห�งชาติ เป0นไปได'ในการปฏิบัติ  

  � มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร�วมมือของผู'เก่ียวข'องทุกฝPาย  

  � ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน'นคุณภาพผู'เรียนรอบด'านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ�มเป�าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

  � พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต'องการของครู 
และสถานศึกษา 

  � จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนรู'อย�างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย  

  � จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู' 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

  � มีเป�าหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล'องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต'องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห�งชาติ เป0นไปได'ในการปฏิบัติ 
ทันต�อการเปลี่ยนแปลง  

  � มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร�วมมือของผู'เก่ียวข'องทุกฝPาย มีการนําข'อมูลมาใช'ใน 
การปรับปรุง พัฒนางานอย�างต�อเนื่อง และเป0นแบบอย�างได'  

  � ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน'นคุณภาพผู'เรียนรอบด'านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ�มเป�าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป0นแบบอย�างได'  

  � พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต'องการของครู 
และสถานศึกษา และจัดให'มีชุมชนการเรียนรู'ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  

  � จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนรู'อย�างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย  

  � จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู' 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
  



๙ 

 ค�าเป�าหมาย 

  ๒.๑ มีเป�าหมายวสิัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษา(โรงเรยีน)กําหนดชัดเจน  (ค�าเป�าหมาย  
ระดับคุณภาพ  ดี) 

   สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดเป�าหมาย วิสัยทัศน� และพันธกิจ ไว'อย�างชัดเจน สอดคล'อง
กับบริบทของสถานศึกษา(โรงเรียน) ความต'องการของชุมชน ท'องถ่ิน วัตถุประสงค�ของแผนการศึกษาแห�งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต'นสังกัดรวมท้ังทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
   สถานศึกษา(โรงเรียน)สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) 

อย�างเป0นระบบท้ังในส�วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย�างต�อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําข'อมูลมาใช'ใน 
การพัฒนาบุคลากร  และผู'ท่ีเก่ียวข'องทุกฝPายมีส�วนร�วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร�วมรับผิดชอบ
ต�อผลการจัดการศึกษา 

  ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน'นคุณภาพผู'เรียน(นักเรียน)รอบด'านตามหลักสูตร
สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุ�มเป�าหมาย  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

   สถานศึกษา(โรงเรียน)บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังด'านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเน'นคุณภาพผู'เรียน(นักเรียน)รอบด'าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม 
ทุกกลุ�มเป�าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ�มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ�มท่ีเรียนร�วมด'วย 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
   สถานศึกษา(โรงเรียน)ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให'มีความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพ และจัดให'มีชุมชนการเรียนรู'ทางวิชาชีพ มาใช'ในการพัฒนางานและการเรียนรู'ของผู'เรียน
(นักเรียน) 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนรู'อย�างมีคุณภาพ  (ค�า
เป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

   สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดสภาพแวดล'อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห'องเรียน 
และสภาพแวดล'อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนรู' และมีความปลอดภัย   

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู'  
(ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

   สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช'ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู' ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) 
  



๑๐ 

 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน(นผู(เรียน(นักเรียน)เป;นสําคัญ   
(ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

 เป0นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน) สร'างโอกาสให'ผู'เรียน(นักเรียน)มีส�วนร�วมในการเรียนรู'ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร'างปฏิสัมพันธ�ท่ีดี ครูรู'จักผู'เรียน(นักเรียน)เป0นรายบุคคล ดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู'เรียน(นักเรียน)อย�างเป0นระบบและนําผลมาพัฒนาผู'เรียน(นักเรียน) รวมท้ังร�วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู'และนําผลท่ีได'มาให'ข'อมูลป�อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู' 

 ระดับคุณภาพ 

 ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 

  � จัดการเรียนรู'ท่ีไม�เปSดโอกาสให'ผู'เรียนได'ใช'กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

  � ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู'ท่ีไม�เอ้ือต�อการเรียนรู'  

  � ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอย�างไม�เป0นระบบ 

 ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

  � จัดการเรียนรู'ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต�ใช'ในการดําเนินชีวิต  

  � ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู'ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู'  

  � ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอย�างเป0นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู'เรียน  

 ระดับคุณภาพ  ดี 

  � จัดการเรียนรู'ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต�ใช'ในการดําเนินชีวิต  

  � ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู'ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู'  

  � ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอย�างเป0นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู'เรียน  

  � มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

  � มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และให'ข'อมูลสะท'อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู' 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

  � จัดการเรียนรู'ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู'ท่ีสามารถนาไปจัดกิจกรรมได'จริง และสามารถนําไป
ประยุกต�ใช'ในชีวิตได'  



๑๑ 

  � ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู' รวมท้ังภูมิปFญญาท'องถ่ินท่ีเอ้ือต�อ 
การเรียนรู'  

  � ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอย�างเป0นระบบ มีข้ันตอนโดยใช'เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป�าหมายในการจัดการเรียนรู' ให'ข'อมูลย'อนกลับแก�ผู'เรียน และนําผลมาพัฒนา
ผู'เรียน  

  � มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู' และเรียนรู'ร�วมกันอย�างมี
ความสุข  

  � มีชุมชนแห�งการเรียนรู'ทางวิชาชีพระหว�างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู'  

¶  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

  � จัดการเรียนรู'ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู'ท่ีสามารถนาไปจัดกิจกรรมได'จริง และสามารถนําไป
ประยุกต�ใช'ในชีวิตได' มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู'และมีการเผยแพร�  

  � ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู' รวมท้ังภูมิปFญญาท'องถ่ินท่ีเอ้ือต�อ 
การเรียนรู' โดยสร'างโอกาสให'ผู'เรียนได'แสวงหาความรู'ด'วยตนเอง  

  � ตรวจสอบและประเมินผู'เรียนอย�างเป0นระบบ มีข้ันตอนโดยใช'เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป�าหมายในการจัดการเรียนรู' ให'ข'อมูลย'อนกลับแก�ผู'เรียน และนําผลมาพัฒนา
ผู'เรียน 

  � มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู' และเรียนรู'ร�วมกัน 
อย�างมีความสุข  

  � มีชุมชนแห�งการเรียนรู'ทางวิชาชีพระหว�างครูและผู'เก่ียวข'องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู' ครู และผู'เก่ียวข'องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และให'ข'อมูลสะท'อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู' 

 ค�าเป�าหมาย 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู'ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต�ใช'ในชีวิตได'  
(ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู'ตามมาตรฐานการเรียนรู' ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน)ท่ีเน'นให'ผู'เรียน(นักเรียน)ได'เรียนรู'โดยผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู'ท่ี
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได'จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู'เฉพาะสําหรับผู'ท่ีมีความจําเป0นและต'องการความ
ช�วยเหลือพิเศษ ผู'เรียน(นักเรียน)ได'รับการฝUกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค�ความรู' นําเสนอ
ผลงานและสามารถนําไปประยุกต�ใช'ในชีวิตได' 
  



๑๒ 

  ๓.๒ ใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล�งเรียนรู'ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู'  (ค�าเป�าหมาย  ระดับ
คุณภาพ  ดี) 

   มีการใช'สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู' รวมท้ังภูมิปFญญาท'องถ่ินมาใช' 
ในการจัดการเรียนรู' โดยสร'างโอกาสให'ผู'เรียน(นักเรียน)ได'แสวงหาความรู'ด'วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
   ครูผู'สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน'นการการมีปฏิสัมพันธ�เชิงบวก ให'เด็กรักครู 

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู' สามารถเรียนรู'ร�วมกันอย�างมีความสุข 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู'เรียน(นักเรียน)อย�างเป0นระบบและนําผลมาพัฒนาผู'เรียน

(นักเรียน)  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 
   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู'อย�างเป0นระบบ มีข้ันตอนโดยใช'

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป�าหมายในการจัดการเรียนรู' และให'ข'อมูลย'อนกลับ 
แก�ผู'เรียน(นักเรียน)เพ่ือนําไปใช'พัฒนาการเรียนรู' 

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และให'ข'อมูลสะท'อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู'  (ค�าเป�าหมาย  ระดับคุณภาพ  ดี) 

   ครูและผู'มีส�วนเก่ียวข'องร�วมกันแลกเปลี่ยนความรู'และประสบการณ�รวมท้ังให'ข'อมูล
ป�อนกลับเพ่ือนําไปใช'ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู' 

 

 
(นายบวร  ใจป@Aา) 

ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


