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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 30 
โรงเรียนภูเขียว อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 



2 
 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียนภูเขียว 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561          
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายและกระบวนการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

โรงเรียนภูเขียวเป็นสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความตระหนักถึง
บทบาทของสถานศึกษาดังกล่าว โดยความร่วมมือจาก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนและค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แล้วเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือน ามาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ มาประกาศใช้ในการจัดการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่จะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน
และผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
     
 
       ลงชื่อ...........................................................  
          (นางศิริวรรณ  อาจศรี) 
            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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หนังสือรับรองและเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนภูเขียว 

และค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                      .................................................................................   

 

 ตามท่ีโรงเรียนภูเขียว ได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนด 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานของโรงเรียนภูเขียวเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแล้วนั้น และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเขียวเพ่ือรับรองและ
ขอความเห็นชอบในการน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น 

 บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเขียวได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาและ        
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนภูเขียว ในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่......................วันที่ ............................................................... 
มีมติเห็นชอบให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนภูเขียวและค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนภูเขียว ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป  
 
 
      
      
            ลงชื่อ............................................................... 
 

                        (นายชูเดช เรง่ไพบูลย์วงษ์) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเขียว 
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บริบทของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนภูเขียว เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนภูเขียว
และเปิดท าการสอนครั้งแรก เม่ือวันที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ. 2492 โดยใช้สถานที่สโมสรข้าราชการ
อ าเภอภูเขียวเป็นที่ท าการชั่วคราว  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 1 ห้องเรียน           
มีนักเรียนจ านวน 45  คน  ได้รับงบประมาณ จ านวน 150,000 บาท ก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงมี 
6 ห้องเรียน  ในที่ราชพัสดุเป็นเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน  พ.ศ. 2493  สร้างอาคารหลังใหม่ และเปิดสอนถึง     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พ.ศ.2494  เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พ.ศ.2495 - 2496 เปิดสอนถึง      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวน 6 ห้องเรียน พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร แบบ 214  
จ านวน 8 ห้องเรียน ในที่ดินแปลงใหม่ตั้งอยู่ห่างจากที่ดินเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 83 
ไร่ เป็นที่ดินกรมราชทัณฑ์ยกให้กรมสามัญศึกษา ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2546 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษาและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   โรงเรียนด าเนินการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมหลังเก่าเป็นโรงอาหารถาวร ด้วยเงินผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา 55 ป ี
สถาปนาโรงเรียน และ พ.ศ. 2549 จัดท าห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตโดยได้งบประมาณสนับสนุนจากชุมชน
และผู้ปกครอง จ านวน 120 เครื่อง และพ.ศ. 2551 ได้ก่อสร้างทางเดินมุงหลังคาระหว่างอาคารเรียน 
ตั้งแต่อาคาร 2 ถึง อาคาร 5  ก่อสร้างอาคารยามรักษาการณ์ และปรับปรุงถนนหน้าอาคาร 2 จนถึง
ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียนตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และก่อสร้างอาคารรวมใจ 60 ปี ด้วยเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจาก
ผู้ปกครองและนักเรียน ผ้าป่าการศึกษาครบรอบสถาปนาโรงเรียน 60 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือก
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
และปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเปิดหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (SMT) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 3 ห้องเรียน เปิดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียน MEP 
จ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
จ านวน 3 ห้องเรียน 

โรงเรียนภูเขียวมีคติธรรมอันเป็นค่านิยมขององค์กร คือ สจฺจ   เว  อมตา วาจา “วาจาจริงเป็นสิ่ง    
ไม่ตาย” ค าขวัญ “มีจรรยา กีฬาดี ดนตรีเด่น   เน้นวิชาการ  ประสานชุมชน”  ปรัชญา  “พัฒนาตน  
เป็นคนดี มีความรู้คู่อาชีพ”   สีประจ าโรงเรียน  “ชมพู-ขาว”   และสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ ภ.ข.     
โรงเรียนได้พัฒนามาตามล าดับ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และได้รับ “รางวัล
พระราชทานดีเด่น” ได้สร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับความศรัทธา
จากชุมชนเสมอมาจนถึงปัจจุบัน 
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เกียรติประวัติโรงเรียนภูเขียว 

1. ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนภูเขียวได้รับการประเมินตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลด้าน
ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA ผ่านการประเมินระดับ SCQA จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับผิดชอบเป็นประธานกรรมการสร้างหลักสูตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ OBECQA ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. ปีการศึกษา 2555 มีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนภูเขียว เรื่อง         
การบริหารจัดการโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 75 โรงเรียน  

4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการเตรียมเยาวชนและครูสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับโรงเรียน 
526 โรงเรียน (พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิจ านวน 15 โรงเรียน) 

5. โรงเรียนรับผิดชอบผลิตเอกสารต้นฉบับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA      
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  

6. โรงเรียนวิเคราะห์การใช้ข้อสอบ Cambridge International Examination ในโรงเรียน    
เขตปกครองพิเศษ Shanghaied เพ่ือเข้าสู่การปรับมาตรฐานด้านผู้เรียนเพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล   

7. โรงเรียนเป็นสนามวิจัยเรื่องสิทธิเด็กกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา 

8. โรงเรียนพัฒนาการน า ASEAN Curriculum Sourcebook มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาในโรงเรียน 

9. ปีการศึกษา 2556 มีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนภูเขียว เรื่อง         
การบริหารจัดการโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 19 โรงเรียน  

10. โรงเรียนภูเขียวได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล     
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา 

 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเป็นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่น ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วน

ในการยกระดับการจัดการศึกษา เริ่มด าเนินการน าร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจ านวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียน
ภูเขียว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล น าร่องขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่เริ่มต้น
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โครงการมาจนถึงปัจจุบัน และประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทาง        
การด าเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกครั้งในปีการศึกษา 2555 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสากลจ านวน 65 โรงเรียนจากโรงเรียน 500 โรงเรียนที่
มีอยู่เดิม ประกาศเป็นกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลแบบเข้มข้น ( Intensive School) ซึ่งโรงเรียนภูเขียว
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวด้วย ด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล แต่มีเป้าหมายพิเศษที่เน้นการขับเคลื่อนโครงเรียนตามเจตนารมณ์ของโครงการที่ก าหนด
กรอบระยะเวลาเร่งด่วนในการด าเนินการภายในปี 2558 แนวคิดและหลักการส าคัญของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีดังต่อไปนี้ 
      1.    หลักการและจุดมุ่งหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     หลักการการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนจ าเป็นต้องมีพลวัต ก้าวทัน
กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ         
เพ่ิมศักยภาพ  การจัดการศึกษาให้พร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้ 

    1.    โรงเรียนต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างข้ึน เพราะในปัจจุบันสังคม 
โลกเป็นสังคมไร้พรมแดนที่มีการติดต่อสื่อสารและประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง   
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อวงการศึกษา
ที่มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนจึงต้องพัฒนาและรับมือกับการแข่งขันคุณภาพ    
มากขึ้น 

    2.    หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น การเปิดเสรีทางการศึกษาใน
อนาคต ท าให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศสนใจมาลงทุนในประเทศไทย โรงเรียนควรหาภาคี
เครือข่ายในการจัดหลักสูตรหรือร่วมจัดหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือความเป็นสากล
มาข้ึน 

    3.    โรงเรียนต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น ทักษะการคิดเป็นทักษะสากลที่ทั่วโลกให้    
การยอมรับว่าเป็นทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตและเป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ ซึ่ง
ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดได้เป็นที่
น่าพอใจ 

    4.    โรงเรียนต้องมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น เนื่องด้วยทุนนิยมที่มุ่งการ 
แข่งขัน มีอิทธิพลส าคัญที่ท าให้โรงเรียนส่วนใหญ่เน้นความส าคัญกับการพัฒนาความรู้และความสามารถ
เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อาจละเลยการส่งเสริมด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญที่
นักเรียนต้องมีเพ่ือน าไปสู่การด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

    5.     การสอนภาษาต่างประเทศต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในยุคของโลกไร้พรมแดนผู้ที่มี
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวาง ย่อมสามารถเรียนรู้และ
ศึกษาให้เข้าใจถึงความสากล ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อความเข้าใจได้ 
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      2.    ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนและการบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่ 
 Learning to know หมายถึง การเรียนเพ่ือให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป 
ได้แก่ การรู้จักแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ รวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่ 
 Learning to do หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือท า ซึ่งน าไปสู่การประกอบอาชีพ 
จากความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 Learning to live together หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตร่วมกับคนอ่ืน ได้อย่างมี
ความสุข ทั้งการด าเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคมและการท างาน 
 Learning to be หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด      
ความสนใจของตนเอง สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทาง        
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ตนเองได ้
 ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเทียบเคียงกับนานา
อารยะประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพท่ีส าคัญ ดังนี้  

1.   ความรู้พ้ืนฐานในยุคดิจิตอล มีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูลและทัศนภาพ รู้และเข้าใจพหุวัฒนธรรมและมีความตระหนักส านึกระดับโลก
ความจริง 

2.   สามารถคิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มี    
ความซับซ้อน เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ สามารถก าหนด/ตั้งประเด็นค าถาม เพ่ือน าสู่ การศึกษาคันคว้า แสวงหา
ความรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศและสรุปองค์ความรู้ ใช้ข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม ได้อย่างเหมาะสม  

3.   ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการรับและส่งสาร การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์     
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งมีทักษะการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
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ความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม  

4.   ความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง        
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถ
จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม บริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการที่
หลากหลาย เลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและ
มีคุณธรรม 
      3.   เป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  เป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานกลที่ส าคัญคือคุณภาพของนักเรียน ความส าเร็จของโรงเรียนใน   
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจาดคุณภาพของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นตาม
เป้าหมายของแต่ละโรงเรียนก าหนดและท าข้อตกลงไว้กับโครงการเป็นส าคัญ ความส าเร็จของการพัฒนา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ถือเป็นความส าเร็จ
หนึ่งของโครงการ บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า หากโรงเรียนมีกลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและมีระบบ
บริหารจัดการที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่ดีขึ้นตามล าดับ 
 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านผู้เรียนของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มีเป้าหมาย 5 ด้าน ดังนี้ 

เป็นเลิศวิชาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านต่างๆ อยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ 
ต่ ากว่านักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 

สื่อสารสองภาษา นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านภาษาอยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ 
ต่ ากว่านักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 

ล้ าหน้าทางความคิด นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดและทักษะและ 
ความช านาญในการใช้ ICT ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต่ ากว่านักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีทักษะความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าด้วย 
ตนเอง (Independent study) และมีศักยภาพ ทักษะและความสามารถในการผลิตผลงานต่างๆ อย่างมี
คุณภาพ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และลักษณะเฉพาะของชาติต่างๆ ในระดับสูง มีความมุ่งม่ันในการท างานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา  
มีจิตสาธารณะ มีส านึกในการบริการสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง  
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      4.    กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพ 
    การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล จะต้องมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น โดยมีกระบวนการส าคัญในการจัดการเรียนรู้ เรียกว่าบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 

     1.   การตั้งค าถาม/สมมติฐาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค าถาม (Learning to question)  

         2.  การสืบค้นหาความรู้และสารสนเทศ เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศจาก
แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการฝึกปฏิบัติ ทดลอง เป็นต้น ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ (Learning to search)       

        3.  การสร้างองค์ความรู้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้และสารสนเทศที่ได้จากการแสวงหา
ความรู้ มาถกแถลง อภิปราย เพ่ือน าไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้ (Learning to construct)  

        4.   การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้มาสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการสื่อสาร (Learning to 
communicate)  

        5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ เป็นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของผู้เรียนและจะส่งผลให้
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to save) 

 

5.   เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในสาระการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
   การพัฒนาผู้เรียนผ่านสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent study: IS) จะต้อง
พิจารราให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ความยากง่ายของชิ้นงานหรือ
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติต้องเหมาะสม เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับที่ก าหนดนี้ เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางที่ครูจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล แสดงดังตารางใน
หน้าต่อไป 
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      ตารางท่ี 1 เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

คุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. การตั้งประเด็นค าถาม/
สมมติฐานอย่างมีเหตุผล 
(Hypothesis formulation) 

 ตั้งประเด็น/ค าถามในเรื่องที่
ตนเองสนใจโดยเริ่มจากตนเอง
เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น 
ประเทศ 

ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผล 
โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา
ต่างๆ  

 ตั้งประเด็น/ค าถามเก่ียวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคม
โลก 

 ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่
สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้ โดยใช้ความรู้จาก
สาขาวิชาต่างๆ และมีทฤษฎี
รองรับ 

2. การสืบค้นความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และสารสนเทศหรือจาก
การปฏิบัติทดลอง (Searching 
for information) 

 ศึกษา ค้นคว้า แสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้จากแหล่งการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
วารสาร การปฏิบัติทดลองหรือ
อ่ืนๆ  

 ออกแบบ วางแผน รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 ท างานบรรลุตามเป้าหมาย
ภายในกรอบการด าเนินงานที่
ก าหนด โดยการดูแล ก ากับและ
ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง 
 

 ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ 
ข้อมูลและสารสนเทศ โดยระบุ
แหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและ 
ทุติยภูม ิ

 ออกแบบ วางแผน รวบรวม
ข้อมูล โดยใช้กระบวนรวบรวม
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ และ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งการเรียนรู้อย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ท างานบรรลุตามเป้าหมาย
ภายในกรอบการด าเนินงานที่
ก าหนด โดยการดูแล ก ากับและ
ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง 
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คุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. การสรุปองค์ความรู้ 
(Knowledge formation) 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ที่เหมาะสม 

 สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ อภิปรายผลและ
เปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ 

 เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

 อธิบายความเป็นมาของ
ศาสตร์ หลักการและวิธีคิดในสิ่ง
ที่ศึกษาค้นคว้า 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ที่เหมาะสม 

 สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ อภิปรายผล 
เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความรู้  

 เสนอแนวคิด วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

4. การสื่อสารและการน าเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
communication) 

 เรียบเรียงและถ่ายทอด
ความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ 

 น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว โดย
ใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย 

 เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการความยาว 
2,500 ค า 

 อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้อย่างหลากหลาย 

 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

 เรียบเรียงและถ่ายทอด
ความคิดอย่างสร้างสรรค์เป็น
ระบบ 

 น าเสนอในรูปแบบเดี่ยวหรือ
กลุ่มเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่หลากหลาย 

 เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการเป็น
ภาษาไทยความยาว 4,000 ค า
หรือเป็นภาษาอังกฤษความยาว 
2,000 ค า 

 อ้างอิงแหล่งความรู้ที่
น่าเชื่อถือได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 ใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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คุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. การน าความรู้ไปใช้บริการ
สังคม 

 น าความรู้ไปประยุกต์
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน 

 เผยแพร่แหล่งความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน 

 น าความรู้ไปประยุกต์
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
และโลก 

 เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม
และโลก 
 

 
การวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 
1.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.  ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนภูเขียว ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการจากงานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนงาน ตัวแทนครูจากกลุ่มงานและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารวางกรอบแนวทางในการด าเนินการ 

2.  คณะท างานประชุมร่วมกันวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพการของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ
จัดท าโครงร่างองค์กร (School Profile) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญของโครงสร้างการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบคุณภาพ (OBECQA) ซึ่งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลน ามาพัฒนาใช้ใน     
การบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

3.  คณะท างานจัดท าร่างโครงร่างองค์กรแล้วน าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ร่างและด าเนินการแก้ไขร่างให้สมบูรณ์ 

4.  น าโครงร่างองค์กรซึ่งเป็นการน าเสนอสถานภาพของโรงเรียนภูเขียวมาใช้ในการวางแผนและ
ด าเนินการตามระบบคุณภาพ 
 
2. สถานภาพของสถานศึกษา 

    2.1   การแข่งขันและความท้าทาย   
 โรงเรียนภูเขียวได้ก าหนดการแข่งขันและความท้าทายกับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพเพ่ือพัฒนาแบบเข้มข้น (Intensive School) ในด้านผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
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    2.2   สมรรถนะหลักและความเชี่ยวชาญพิเศษของโรงเรียน 
 สมรรถนะหลักของโรงเรียนภูเขียว คือ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการออกแบบ     
การเรียนรู้ ตลอดจนมีความสามารถและทักษะการสอน สมรรถนะหลักนี้มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
โรงเรียนในด้านของการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาตนเองของ
ครูผู้สอน โดยจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผล
ของครทูีม่ีคุณภาพจะส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.3    กลไกการปรับปรุงองค์กร น าไปสู่การปฏิบัติในการประเมินพัฒนาองค์กร 
 2.3.1   การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพภายใต้โมเดล (PKQM) 
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 2.3.2   การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ โดยใช้โมเดล AIM – PK @ EXCELLENCE 
MODEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   2.4    ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน  
  ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนภูเขียว เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา  แบ่งเป็น
กลุ่มและประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คือ ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง ระดับการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานแบ่งเป็น 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. อนุปริญญา  ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก โดยมีปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจของโรงเรียนคือ 
เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ เงินวิทยฐานะ จรรยาบรรณ  วิสัยทัศน์ ขวัญก าลังใจ และอุดมการณ์ใน
การท างาน   
 ผู้ปฏิบัติงานและภาระงานในโรงเรียนมีความหลากหลายโดยพิจารณาตามโครงสร้าง          
การปฏิบัติงาน และพรรณนางาน แบ่งเป็น ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 กลุ่มบริหาร 
ได้แก่ กลุ่มอ านวยการและบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการและบุคลากร กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรยีน และกลุ่มบริหารทั่วไป ทุกกลุ่มท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานต่างๆ ของ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน 
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 มีกลุ่มจัดตั้งที่ท าหน้าที่ต่อรองกับโรงเรียนที่ก าหนดอย่างเป็นทางการ ได้แก่ กรรมการ
สถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มที่มีอ านาจต่อรองอย่างไม่เป็นทางการคือ นักการเมือง 
หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ผู้มีอุปการคุณ ผู้ประกอบการ สวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้ส าหรับครู
และบุคลากร กองทุนสวัสดิการครู กองทุนนักการ สหกรณ์ร้านค้า และการประกันอุบัติเหตุ  
 มีข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยภายในด้านการส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาล    
ภูเขียว การประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัย การปฏิบัติงานของ อย.น้อย มาตรการควบคุมภายใน 
เวรกลางวัน/กลางคืน ยามรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่จราจร มาตรการควบคุมอัคคีภัย 
 ความต้องการและความคาดหวังของโรงเรียนภูเขียว คือ ผู้เรียนสามารถเรียนจบตามหลักสูตร 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะตามหลักสูตร สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
 
    2.4    ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดที่ส าคัญ 
   ส่วนตลาดโรงเรียนภูเขียว คือ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการตาม
นโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแต่ละปี ซึ่งมีเงื่อนไขการรับนักเรียนไม่แน่นอน โดยประเภทผู้เรียน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส าคัญ ประกอบด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า โดยมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญว่าหลักสูตรการศึกษาของ
โรงเรียนภูเขียวจะท าให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร สามารถศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
และการมีงานท า  มีทักษะในการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา  มีทักษะการด ารงชีวิตและมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีศักยภาพเป็นพลโลก  
 โรงเรียนภูเขียวมีบริการการเรียนรู้ที่ส าคัญ เช่น มีการเรียนการสอนโดยครูต่างประเทศ  มีห้อง
สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่มีความพร้อม มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง มีห้องสมุด
และห้องสืบค้นที่ทันสมัย มีการให้การสนับสนุนผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้ปกครอง จากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ความต้องการและความ
คาดหวังของกลุ่มต่างๆ มีความแตกต่างกัน เช่น มหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้า
ศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือให้มีโอกาสในการศึกษาต่อที่มากขึ้น สถานประกอบการต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงานได ้
 
    2.5    ความหลากหลายของภาระงานและข้อก าหนดพิเศษด้านสุขอนามัย   

 ภาระงานหลักคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนการบริหารงานที่
หลากหลายแบ่งงานออกเป็นกลุ่มบริหารต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอ านวยการและบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหาร
วิชาการและบุคลากร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งครูและบุคลากรแต่ละคนถูก
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ก าหนดให้ปฏิบัติงานพิเศษในกลุ่มบริหารตามความถนัดและความสนใจ ส่วนข้อก าหนดพิเศษด้าน
สุขอนามัยนั้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มี
น้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขภาวะและ สุขอนามัยที่ดี 
 
    2.6    ตลาด ประเภทผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ  
           ภูมิล าเนาที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ ได้แก่ ในอ าเภอภูเขียว อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอเกษตรสมบูรณ์     
อ าเภอคอนสาร อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น            

            กลุ่มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย ห้องเรียน MEP ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ห้องเรียน SMT ห้องเรียนเน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ห้องเรียนเน้นแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา   

ผู้ส่งมอบของโรงเรียนภูเขียว ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ
และนอกเขตพ้ืนที่บริการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ
ประปาส่วนภูมิภาค บริษัทขนส่งจ ากัด ไปรษณีย์ แม่ค้า รถรับส่งนักเรียน ร้านค้าที่จ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
ทางการศึกษา บริษัทประกันชีวิต พนักงานบริการ ยาม  

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ กลุ่มโรงเรียน GNS ประกอบด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
โรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย โรงเรียนนครสวรรค์ 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โรงเรียนสวนศรี 
และโรงเรียนภูเขียว และคู่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจี๋เหมิน 

        2.7    ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
            2.7.1   มีการท าข้อตกลงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
            2.7.2   การบริหารงานบนความขาดแคลนของงบประมาณ 
            2.7.3   การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            2.7.4   บทบาทการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัด
การศึกษาในโรงเรียน 
            2.7.5    บทบาทในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน 
            2.7.6    การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ 
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    2.8    ระบบการปรับปรุงและพัฒนาของโรงเรียน 
            2.8.1    การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนภูเขียว  
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 2.9   จุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียน 
 

จุดอ่อน จุดแข็ง 
ด้านนักเรียน 
ผู้เรียนบางส่วน...ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  
และการสังเคราะห์ 
 
 
ด้านครูผู้สอน 
ครูบางส่วน...แม้ว่าจะได้รับการพัฒนา โดย
การศึกษาอบรม  ดูงาน....แต่... พฤติกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ยังไม่เป็นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 
 
ด้านการจัดการศึกษา 
โรงเรียนยังไม่มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ มีรายงานประจ าปีที่ยังไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

ด้านนักเรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มี
สมรรถภาพทางกายดี และนักเรียนมีพฤติกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดน้อย  
 
ด้านการจัดการศึกษา 
การบริหารจัดการ : ตามระดับโครงสร้างดี 
ทุกคนมีส่วนร่วม  ชุมชนสนับสนุน บุคลากร
กระตือรือร้น สนใจปฏิรูปการเรียนรู้  ปฏิรูป      
การบริหารและพัฒนาสถานศึกษา ให้มี 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 

 
ที่มา: รายงานผลการประเมินภายนอกรอบที่ 2 
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วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริมและจุดเน้นของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 
 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างผู้น าสู่สากล ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี มีคุณธรรม รักษ์โลกและความเป็นไทย  
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการได้มาตรฐานสากล สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะชีวิตและ
ความเป็นผู้น า  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานสากล 
 3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
มาตรฐานสากล 
 4. โรงเรียนมีการพัฒนา การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

5. โรงเรียนประสานชุมชน สรา้งจิตส านึก ด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
คติพจน์ 
    
 
 
ค าขวัญของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 

ปี  2562 โรงเรียนภูเขียวเลิศวิชาการ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สจฺจ   เว  อมตา  วาจา  วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย 

มารยาทดี  เป็นศรีแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล 
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อัตลักษณ์ 
 
 
 
 
เอกลักษณ์ 
 
 
 
 
        
แผนที่กลยุทธ์ 

25
�                   

 

ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
 4. ด้านทรัพยากรและงบประมาณ  
 

ลูกชมพู - ขาว  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม 

เป็นเลิศวิชาการ  เด่นด้านภมิูทัศน์  ถนัดศิลปะ กีฬา 

ศรัทธาจากชุมชน  เปี่ยมล้นคุณธรรม 
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กลยุทธ์ 
     1. ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
     1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้น าสู่สากล  
       1.2 พัฒนาให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา   
       1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ น าเสนอเผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานได้ระดับนานาชาติ  
       1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดี 
ด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
    2. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน  
 2.1 ในปีการศึกษา 2556 จัดหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 2.2 ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 2.3 จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล 
 2.4 จัดการเรียนรู้ที่เน้น Independent Study ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2.5 ระบบการวัดและเมินผลตามสภาพจริงตามมาตรฐานสากลสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  
 2.6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพได้มาตรฐานสากลระดับโลก 
 2.7 น าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ  
 2.8 พัฒนาห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
โรงเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ เน้นความเป็นเลิศของนักเรียน  
      3. ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา   
 3.1 พัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย ๒ ภาษาในการสื่อสาร  
 3.2 พัฒนาครูให้ใช้สื่อต าราเรียน เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้และใช้สื่อ
อิเลคทรอนิคส์ (ICT) ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 3.3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินใน
ระดับชาติ  
 3.4 พัฒนาและส่งเสริมครูให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้กับ
โรงเรียนเครือข่ายในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
     4. ด้านทรัพยากรและงบประมาณ  
 4.1 พัฒนาความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ  
 4.2 พัฒนา /สร้างภาคีเครือข่าย  
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นโยบายของโรงเรียนภูเขียว 

1. ส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา โดยจัดความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างเพียงพอ โดยการวางแผนพัฒนาการศึกษา  
จัดแผนชั้นเรียนเต็มรูป จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 

2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
3. เร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 

สิ่งแวดล้อม ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน
ทักษะกระบวนการ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. เร่งด าเนินการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความตระหนักในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

5.  ส่งเสริมและสนับสนุน จัดหา ผลิตสื่ออุปกรณ์ การน าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ 
ใช้กระบวนการกลุ่มในการฝึกและปฏิบัติงานได้ 

6. ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ให้นักเรียนรู้จักแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้น าและผู้ตาม  
ที่ดี สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

7. ประสานงานและร่วมมือกับชุมชนองค์กรต่างๆ พัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรครูให้ 
เป็นครูมืออาชีพ  

8. พัฒนาระบบการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน สามารถ
ติดตามนิเทศตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9. เร่งด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งระดับองค์กร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และบุคลากรรายบุคคล  
 
มาตรการส่งเสริม 
 1. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสู้มาตรฐานสากลแบบเข้มข้น 
 2. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน: ล้อมรั้วด้วยนัก (PURE LOVE) 
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ประกาศโรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียนภูเขียว  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
------------------------------------------------ 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และและประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาที่
เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้และสถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมที่สะท้อนวิสัยทัศน์    
อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา โรงเรียนภูเขียวจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในคราว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ .....................วนัที่ .......................................................           
จึงออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  
 ทั้งนี้ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียนภูเขียวเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป    
 
                                ประกาศ     ณ    วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561               

                                                                

                                                          (นางศิรวิรรณ  อาจศรี) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเขียว 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนภูเขียว 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนภูเขียว เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และค่าเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียนภูเขียว  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนภูเขียวก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน มุ่งเน้นพันธกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจัดและการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 
มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
5. การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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เป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียนภูเขียว 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 

ดีเยี่ยม  (5) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการประเมินความสามารถ   
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 
(4) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินความสามารถ  
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 

ดี  (3) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 

พอใช้  (2) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการประเมินความสามารถ  
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 

ปรับปรุง   (1) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 

 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้า

และสรุปองค์ความรู้ (IS1) ระดับเกรด 3 ขึ้นไปหรือ 
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์  (IS3) “ผ่าน”  
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดี จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้า

และสรุปองค์ความรู้ (IS1) ระดับเกรด 3 ขึ้นไปหรือ 
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์  (IS3) “ผ่าน” 

พอใช้ จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสรุปองค์ความรู้ (IS1) ระดับเกรด 3 ขึ้นไปหรือ 
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์  (IS3) “ผ่าน” 

ปรับปรุง จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสรุปองค์ความรู้ (IS1) ระดับเกรด 3 ขึ้นไปหรือ 
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์  (IS3) “ผ่าน” 

 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและ   

การน าเสนอ (IS2) ระดับเกรด 3 ขึ้นไป 
ดี จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและ        

การน าเสนอ (IS2) ระดับเกรด 3 ขึ้นไป 
พอใช้ จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและ 

การน าเสนอ (IS2) ระดับเกรด 3 ขึ้นไป 
ปรับปรุง จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและ        

การน าเสนอ (IS2) ระดับเกรด 3 ขึ้นไป 
 

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 

ดีเยี่ยม (5) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และมีผลการเรียนวิชา
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55 และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม 
(ต่อ) 

(4) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และมีผลการเรียนวิชา
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55 และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” 

ดี (3) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และมีผลการเรียนวิชา
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55 และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” 

พอใช้ (2) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และมีผลการเรียนวิชา
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55 และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” 

ปรับปรุง (1) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และมีผลการเรียนวิชา
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55 และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” 

 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    
จ านวน 4 – 5 กลุ่มสาระฯ ที่มีผลการการทดสอบของปีการศึกษาปัจจุบัน
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 หรือ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)       
จ านวน 4 – 5 กลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    
จ านวน 4 – 5 กลุ่มสาระฯ ที่มีผลการการทดสอบของปีการศึกษาปัจจุบัน
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 หรือ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)       
จ านวน 4 – 5 กลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    
จ านวน 3 กลุ่มสาระฯ ที่มีผลการการทดสอบของปีการศึกษาปัจจุบันเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 หรือ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)       
จ านวน 3 กลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)     
จ านวน 3 กลุ่มสาระฯ ที่มีผลการการทดสอบของปีการศึกษาปัจจุบันเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 หรือ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)     
จ านวน 3 กลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 

พอใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    

จ านวน 2 กลุ่มสาระฯ ที่มีผลการการทดสอบของปีการศึกษาปัจจุบันเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 หรือ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)       
จ านวน 2 กลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    
จ านวน 2 กลุ่มสาระฯ ที่มีผลการการทดสอบของปีการศึกษาปัจจุบันเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 หรือ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)       
จ านวน 2 กลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 

ปรับปรุง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    

จ านวน 1 กลุ่มสาระฯ หรือไม่มีกลุ่มสาระฯ ใด ที่มีผลการการทดสอบ 
ของปีการศึกษาปัจจุบันเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ 5 หรือ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)       
จ านวน 1 กลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ปรับปรุง (ต่อ) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    
จ านวน 1 กลุ่มสาระฯ หรือไม่มีกลุ่มสาระฯ ใด ที่มีผลการการทดสอบของปี
การศึกษาปัจจุบันเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
5 หรือ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    
จ านวน 1 กลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
 

 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

    จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความพร้อมในการศึกษา  
การฝึกงานหรือการท างานต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระดับสูงขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความพร้อมในการศึกษา  
การฝึกงานหรือการท างานต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระดับสูงขึ้นไป 
 

ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความพร้อมในการศึกษา  
การฝึกงานหรือการท างานต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระดับสูงขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความพร้อมในการศึกษา  
การฝึกงานหรือการท างานต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระดับสูงขึ้นไป 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
พอใช้  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

    จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีความพร้อมในการศึกษา  
การฝึกงานหรือการท างานต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระดับสูงขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    จ านวนนักเรียนไม้นอยกว่าร้อยละ 65 มีความพร้อมในการศึกษา  
การฝึกงานหรือการท างานต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระดับสูงขึ้นไป 
 

ปรับปรุง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความพร้อมในการศึกษา  
การฝึกงานหรือการท างานต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระดับสูงขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความพร้อมในการศึกษา  
การฝึกงานหรือการท างานต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระดับสูงขึ้นไป 
 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม (5) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
(4) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 

ดี (3) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
พอใช้ (2) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
ปรับปรุง (1) จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น

และความเป็นไทย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนภูเขียวก าหนดในระดับดีเยี่ยม 
(ระดับ 3) หรือ  
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สร้างความ
ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

ดี จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนภูเขียวก าหนดในระดับดีเยี่ยม 
(ระดับ 3) หรือ  
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สร้างความ
ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

พอใช้ จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนภูเขียวก าหนดในระดับดีเยี่ยม 
(ระดับ 3) หรือ  
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สร้างความ
ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

ปรับปรุง จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนภูเขียวก าหนดในระดับดีเยี่ยม 
(ระดับ 3) หรือ  
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สร้างความ
ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
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3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 

ดีเยี่ยม จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนภูเขียว
ก าหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ 3) 

ดี จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนภูเขียว
ก าหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ 3) 

พอใช้ จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนภูเขียว
ก าหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ 3) 

ปรับปรุง จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนภูเขียว
ก าหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ 3) 

 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย

และลักษณะจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนภูเขียวก าหนดในระดับดี
เยี่ยม (ระดับ 3) หรือ  
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้างสุข
ภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

ดี จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนภูเขียวก าหนดในระดับดี
เยี่ยม (ระดับ 3) หรือ  
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้าง       
สุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

พอใช้ จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนภูเขียวก าหนดในระดับดี
เยี่ยม (ระดับ 3) หรือ  
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมโครงการสร้างสุขภาวะ
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ปรับปรุง จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย

และลักษณะจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนภูเขียวก าหนดในระดับดี
เยี่ยม (ระดับ 3) หรือ  
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้าง    
สุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 

ดีเยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
ชัดเจน ด าเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย 3 ครั้ง/ ภาคเรียน 
 

ดี ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
ชัดเจน ด าเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ ภาคเรียน 
 

พอใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
ชัดเจน ด าเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ภาคเรียน 
 

ปรับปรุง ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
ชัดเจน ไม่มีการด าเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัด
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
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2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม ผู้บริหาร วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ

ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จ านวนโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป
ด าเนินการตามแผนและมีผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการชัดเจน 

ดี ผู้บริหาร วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จ านวนโครงการร้อยละ 70 – 79 
ด าเนินการตามแผนและมีผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการชัดเจน 

พอใช้ ผู้บริหาร วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จ านวนโครงการร้อยละ 60 – 69 
ด าเนินการตามแผน แต่ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการยังไม่ชัดเจน 

ปรับปรุง ผู้บริหาร วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ยังไม่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/ กิจกรรม โดยจ านวนโครงการต่ ากว่า 60 ด าเนินการตามแผนแต่
ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการยังไม่ชัดเจน 

 
2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    2.1) การพัฒนาตนเอง  
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น า 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการ พัฒนาตนเอง 
 น าความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองคณะ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 พัฒนาตนตามแผน 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม 
(ต่อ) 

จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานตามความ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

ดี  น าความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองคณะ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 พัฒนาตนตามแผน 
จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานตามความ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

พอใช้  พัฒนาตนตามแผน 
จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานตามความ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

ปรับปรุง จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานตามความ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

 
    2.2) การพัฒนาวิชาชีพ  

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างดี และเป็นผู้น า 

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดี สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

พอใช้ น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ปรับปรุง เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
                  3.1) การบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้ข้อมูล

สารสนเทศในโรงเรียนบนเว็บไซน์โรงเรียนภูเขียวและโปรแกรมบริหารงาน
วิชาการ 

ดี จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ใช้ข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียนบนเว็บไซน์โรงเรียนภูเขียวและโปรแกรมบริหารงาน
วิชาการ 

พอใช้ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใช้ข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียนบนเว็บไซน์โรงเรียนภูเขียวและโปรแกรมบริหารงาน
วิชาการ 

ปรับปรุง จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ใช้ข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียนบนเว็บไซน์โรงเรียนภูเขียวและโปรแกรมบริหารงาน
วิชาการ 
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       3.2) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น า 

ให้ค าปรึกษา  แก่ครูในสถานศึกษาด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้เรียน 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ดี ให้ค าปรึกษา  แก่ครูในสถานศึกษาด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้เรียน 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

พอใช้ ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้เรียน 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ปรับปรุง จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
         4.1) การสร้างและการสร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ    

แหล่งการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 

ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น า 
สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
ประมวลผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดี สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับ

ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
ประมวลผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

พอใช้ ประมวลผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ปรับปรุง เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
           3.1 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น า 

น าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิง มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดี ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิง มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

พอใช้ มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิง มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ปรับปรุง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศ  

ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ดี จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้รับการนิเทศ  
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

พอใช้ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้รับการนิเทศ  
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ปรับปรุง จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยว่าร้อยละ 65 ได้รับการนิเทศ  
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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5. การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)  

    เป้าหมายการด าเนินงาน โรงเรียนภูเขียวได้รับการประเมินรับรองคุณภาพครั้งที่ 2 รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECAQ) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพ่ีเลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมินการใช้
หลักสูตรมาปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
 

ดี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมินการใช้
หลักสูตรมาปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
พอใช้ ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินการใช้หลักสูตรมา

ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 

ปรับปรุง มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 

    
 1.2 การสร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น า 

สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
ประมวลผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ดี สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
ประมวลผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดี 

(ต่อ) 
เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

พอใช้ ประมวลผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ปรับปรุง เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

     
1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นผู้น าและให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจัยใน

การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการ วิจัยหรือด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัย 
ไปใช้ 
ใช้กระบวนการ วิจัยหรือด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น 

ดี น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ 
ใช้กระบวนการ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
พอใช้ น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ 

ใช้กระบวนการ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
วิธีการที่ถูกต้อง 

ปรับปรุง ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยงและหรือเป็นที่ปรึกษาด้าน 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง 
ออกแบบหน่วยโรงเรียนรู้โดยการปรับประโยคให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 

ดี เป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ 
ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง 
ออกแบบหน่วยโรงเรียนรู้โดยการปรับประโยคให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 

พอใช้ ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
พอใช้ 
(ต่อ) 

ออกแบบหน่วยโรงเรียนรู้โดยการปรับประโยคให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 

ปรับปรุง ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

     
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษาด้าน 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมา
ปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยราชการต้นสังกัด
ก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ดี เป็นแบบอย่างที่ดีและให้ค าแนะน าด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมา
ปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยราชการต้นสังกัด
ก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
พอใช้ มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมา

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยราชการต้นสังกัด
ก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ปรับปรุง มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยราชการต้นสังกัด
ก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

    
 2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น า 

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียงนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติมี 
ความหลากหลายใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้การวัดผล
และการประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้อง 
กับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดี นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติมี 
ความหลากหลายใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้การวัดผล
และการประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้อง 
กับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 

พอใช้ ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติมี 
ความหลากหลายใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้การวัดผล
และการประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้อง 
กับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 

ปรับปรุง จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติมี 
ความหลากหลายใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้การวัดผล
และการประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้อง 
กับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 

    
 2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
เกิดแรงบันดาลใจ 
อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม 
(ต่อ) 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน 
จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
 

ดี เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน 
จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 

พอใช้ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน 
จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
 

ปรับปรุง อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน 
จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
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3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
    3.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยง และให้ค าปรึกษาด้านการวัดและ

ประเมินผล 
ให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล 
มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน า
ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีการประเมินตามสภาพจริง 
เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ดี ให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล 
มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน า
ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีการประเมินตามสภาพจริง 
เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พอใช้ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
มีการประเมินตามสภาพจริง 
เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปรับปรุง มีการประเมินตามสภาพจริง 
เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

ระดับคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ดีเยี่ยม ผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปีการศึกษา

ปัจจุบันสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกประเด็น หรือ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ทีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยจ านวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจในภาพรวม 
ระดับมากท่ีสุด 

ดี ผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปีการศึกษา
ปัจจุบันสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกประเด็น หรือ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ทีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยจ านวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมาก 

พอใช้ ผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปีการศึกษา
ปัจจุบันสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาบางประเด็น หรือ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ทีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยจ านวนผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับปานกลาง 

ปรับปรุง ผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปีการศึกษา
ปัจจุบันสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาบางประเด็น หรือ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ทีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยจ านวนผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับน้อย 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

โรงเรียนภูเขียวก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ มี 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ และระดับ 1 ปรับปรุง รายละเอียดประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การ
ประเมินระดับคุณภาพ มีดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น    
ในระดับดีเยี่ยม 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 



50 
 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม (ต่อ) 

5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย    
มีประสิทธิภาพ 
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 

ระดับ 3 ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น     
ในระดับดี 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ระดับ 3 ดี (ต่อ) 

7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 

ระดับ 2 พอใช้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน 
4) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แก้ปัญหา      
ในระดับผ่าน 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร  
มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี 
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายามในการยกระดับ 
ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
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ระดับ 2 พอใช้ (ต่อ) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน 
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 

ระดับ 1 ปรับปรุง 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เหมาะสมกับระดับชั้น  
ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
4) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
5) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
6) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร 
ในแต่ละปี 
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการยกระดับ 
ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
8) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน 
2) ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
4) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
6) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้ 
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ระดับ 1 ปรับปรุง (ต่อ) 

7) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก 
8) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
5. การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
         2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
         2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
         2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
          2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ระดับ 4 ดีเยี่ยม (ต่อ) 

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ระดับ 3 ดี 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
         2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
         2.2 พัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
         2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 

ระดับ 2 พอใช้ 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
        2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 
        2.2 พัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง 
        2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัยหรือน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
        2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับน้อย 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน
ที่ก าหนด 
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ระดับ 1 ปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสมและ
ขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
        2.1 พัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่าง 
ไม่เป็นรูปธรรม 
        2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่ไม่ครบทุกคน 
        2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการน าไป
ประยุกต์ใช้ 
        2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก 
4. ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
        1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
        1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น  
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
        1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
        1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ระดับ 4 ดีเยี่ยม (ต่อ) 

        1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
        2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน   
การสอน 
       2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
        3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
        3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
        3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน 
การสอน 
        3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
        3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ระดับ 3 ดี 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
        1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 
        1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 
        1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น  
ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
        1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
        1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
        2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน   
การสอน 
        2.2 ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
        3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
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ระดับ 3 ดี (ต่อ) 

        3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
        3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน   
การสอน 
        3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
        3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ระดับ 2 พอใช้ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
        1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม 
        1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
        1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น  
ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
        1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
        1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
        1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
        2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2.2 ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
        3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
        3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน 
        3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน   
การสอน 
        3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ระดับ 1 ปรับปรุง 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
        1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 
        1.2 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ สรุปองค์
ความรู้ 
        1.3 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
ท าเป็น และรักการอ่าน 
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ระดับ 1 ปรับปรุง (ต่อ) 

        1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
        1.5 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
        1.6 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
        2.1 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ 
        3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
        3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ 
        3.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
        3.4 ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นพิจารณา 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

ระดับ 3 ดี 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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ระดับ 2 พอใช้ 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ระดับ 1 ปรับปรุง 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความม่ันใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ประเด็นพิจารณาให้ตัดสินจากผลการประเมิน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด         
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลโดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับ
คุณภาพของสถานศึกษา ตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล        
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยมี
การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงาน 

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 
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ระดับ 4 ดีเยี่ยม (ต่อ) 

4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ 

ของสถานศึกษาในระดับสูง 

ระดับ 3 ดี 

1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏ อย่างชัดเจน 

2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม 
โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงาน
ให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีหรือดี
เยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม 

การเรียนรู้ และการประเมินผลในทุกขั้นตอน 

4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

ระดับ 2 พอใช้ 

1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ ไม่มี     
การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดี
ขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับพอใช้      
มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม  
การเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผลแต่ขาดความถูกต้องสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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ระดับ 1 ปรับปรุง 

1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้หรือปรับปรุง 

2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้หรือ
ปรับปรุง ไม่มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับพอใช้หรือ
ปรับปรุง ไม่มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา และบริบทใน
การศึกษาของชาติ ขาดความสมบูรณ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผล
ในทุกขั้นตอน 

4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้หรือปรับปรุง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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