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สวนที่ 3  

ภาคผนวก 
 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

 

คำสั่ง คำสั่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ที่ 172/2563 เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 

     ภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

 

ประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  เร่ือง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

กำหนดไวชัดเจนในมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยาง

ตอเน่ืองโดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน  เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

ตามทีโ่รงเรียนโคกสลุงวิทยาไดดำเนินการจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 

2563 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ในปการศึกษา 2563 เสนอ

ตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูที่เกี่ยวของ ใหสถานศึกษานำไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาในป

ตอไป  และเพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอเน่ือง 

การจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว 

 

 

ลงชื่อ................................................................ 

                                                                    (นายวรพงษ  เวชยางกูร)    

                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                    โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

                                                                    (นางอารีย  คนซื่อ) 

                                                                    เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                   

                                                                   โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

ที่ ๑๗๒/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

----------------------------------------- 

  เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการวางแผน  ตรวจสอบ  

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แหง

ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบยีบราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ วาดวยการมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ

การดำเนินการอ่ืนของผูอำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  ประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

๑.๑  นายวรพงษ เวชยางกูร  ประธานกรรมการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 

๑.๒  นางอารีย   คนซื่อ   ผูอำนวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 

มีหนาท่ี ใหคำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง  กำกับและติดตามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  และใหความเห็นชอบ อนุมัติรายงานประจำป (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนดำเนินไป

ดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ 

๒.๑  นางอารีย   คนซื่อ   ผูอำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายประเสริฐ  ศลสกล  ผูชวยผูอำนวยการ    กรรมการ 

๒.๓  นางกรกนก    หาญไชยนะ  ผูชวยผูอำนวยการ     กรรมการ 

๒.๔  นายพรชัย      สีผาย        ผูชวยผูอำนวยการ     กรรมการ 

๒.๕  นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ             ผูชวยผูอำนวยการ     กรรมการ   

๒.๖  นางกฤษณา    ศลสกล                  ผูชวยผูอำนวยการ     กรรมการและเลขานุการ 

๒.๗  นางสุธาสินี  ประเสริฐ  หัวหนางานประกันคุณภาพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี อำนวยความสะดวก  นิเทศ  กำกับ  ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  การจัดทำ

รายงานประจำป (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดทำขอมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  

๓.  คณะกรรมการดำเนินงาน 

๓.๑  นางอารีย   คนซื่อ  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
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๓.๒  นางกฤษณา    ศลสกล ผูชวยผูอำนวยการ        กรรมการ 

๓.๓  นายประเสริฐ  ศลสกล ผูชวยผูอำนวยการ         กรรมการ 

๓.๔  นางกรกนก    หาญไชยนะ ผูชวยผูอำนวยการ        กรรมการ 

๓.๕  นายพรชัย      สีผาย ผูชวยผูอำนวยการ        กรรมการ 

๓.๖  นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ   ผูชวยผูอำนวยการ        กรรมการ                                                                                 

๓.๗  นางสุธาสินี  ประเสริฐ        หัวหนางานประกันคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๘  นางพรนภา  สุทธิสาร         หวัหนางานพัฒนาการเรียนการสอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

    ๑)  ความสามารถในการอาน  เขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละ

ระดับชั้น 

    ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา 

     ๓)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร  

    ๔)  ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร 

             ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

             ๖)  ความพรอมในการศึกษาตอ   การฝกงาน  หรือการทำงาน 

ประกอบดวย 

        ๑. นางกฤษณา  ศลสกล     ประธานกรรมการ 

        ๒. นางพรนภา   สุทธิสาร      รองประธานกรรมการ 

        ๓. นางสุธาสินี   ประเสริฐ     กรรมการ 

          ๔. นายประเสริฐ    ศลสกล     กรรมการ 

        ๕. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ    กรรมการ 

                  ๖. นางสายยนต  เสือสูงเนิน     กรรมการ 

         ๗. นางสาวนันตพร  พิมทอง    กรรมการ 

         ๘. นายพรชัย   สีผาย     กรรมการ 

         ๙. นางสาวชญานิษฐ  นวลนุช                                        กรรมการ 

        ๑๐. นางสาวอัคยา  เวฬุวนารักษ    กรรมการและเลขานุการ 

       ๑๑. นางพฤฒินันท  แสนสุข     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        ๑๒. นายสุรชัย  เกตุจันทร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                 ๑๓. นางสาวจารุพร   สลุงอยู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
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              ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    ๒)  ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย 

     ๓)  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 

    ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

ประกอบดวย 

๑. นางกรกนก  หาญไชยนะ     ประธานกรรมการ 

๒. นายพรชัย  สีผาย     รองประธานกรรมการ 

        ๓. นางสาวนงคลักษณ   สิทธิทรัพย    กรรมการ 

        ๔. นายสุรชัย  เกตุจันทร     กรรมการ 

                  ๕. นายกิตติศักด์ิ  แสงนาเรียง    กรรมการ 

                  ๖. นางสาวสุกัญญา   อำไพ                                 กรรมการ 

                  ๗. นางสาวอารยา  นวมเพ็ชร    กรรมการ                                                                                           

                  ๘. นางสาววราวรรณ  ผิวทองหลาง    กรรมการ                                                                                

                  ๙.  นางสาวกชพรรณ   ลาพิมพ    กรรมการ   

                 ๑๐. นางสาวนันตพร  พิมทอง    กรรมการ 

        ๑๑. นางศิริรัตน  นอยแกว     กรรมการ 

        ๑๒. นายกำพล   อวมอารี     กรรมการ 

               ๑๓. นายสิทธิชัย  ศรีเพ็ชร     กรรมการ 

       ๑๔. นางพฤฒินันท  แสนสุข     กรรมการและเลขานุการ  

                 ๑๕. นางพรนภา   สุทธิสาร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                 ๑๖. นางสาวสุธาทิพย  ศรีสลุง                                         กรรมการและผูชวยเลขานุการ                                                                                             

      ๑๗. นายวรากร  ศิริมวง                                                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

         ๑. การมีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
         ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๑) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่นนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน 
ทุกกลุมเปาหมาย และดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 

  ๒) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  
        ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพ  
        ๓. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษา 
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
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       ๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประกอบดวย 

                  ๑. นางอารีย  คนซื่อ     ประธานกรรมการ 

         ๒. นางสาวนุชนาถ  ผานอย     รองประธานกรรมการ 

        ๓.  นายประเสริฐ  ศลสกล     กรรมการ 

        ๔.  นางกฤษณา  ศลสกล     กรรมการ 

                  ๕.  นางกรกนก   หาญไชยนะ    กรรมการ   

        ๖. นายพรชัย   สีผาย     กรรมการ 

        ๗. นางสาวอัคยา   เวฬุวนารักษ    กรรมการ 

          ๘. นายสุทัศน   ศรีแกว     กรรมการ 

         ๙. นางสาวจิราภรณ  สวางใจ    กรรมการ          

      ๑๐. นายสิทธิชัย  ศรีเพ็ชร     กรรมการ 

       ๑๑.  นางสุธาสินี   ประเสริฐ     กรรมการ 

       ๑๒. นางสาวธันยนันท  ปาสลุง             กรรมการและเลขานุการ 

       ๑๓. นางสาวอารยา  นวมเพ็ชร                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                 ๑๔. นางสาวจิราภรณ   แจงมรคา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      ๑๕. นางสาวสุกัญญา  อำไพ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ๑๖. นางสาวนิราภร  วิไลฤทธิ ์    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

       ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  
       ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น 
       ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวย                                                                                                                                                                        

        ๑. นางพรนภา  สุทธิสาร     ประธานกรรมการ 

        ๒. นางกฤษณา   ศลสกล      รองประธานกรรมการ 

        ๓. นายประเสริฐ  ศลสกล     กรรมการ 

        ๔. นางสายยนต  เสือสูงเนิน     กรรมการ 

        ๕. นางสาวนงคลักษณ   สิทธิทรัพย                                 กรรมการ 

        ๖. นายพรชัย  สีผาย     กรรมการ   

        ๗. นางสาวอัคยา   เวฬุวนารักษ    กรรมการ   

        ๘. นางสาวจิราภรณ   สวางใจ    กรรมการ 
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        ๙. นางสาววราวรรณ   ผิวทองหลาง                                กรรมการ 

        ๑๐. นางสาวกชพรรณ   ลาพิมพ    กรรมการ 

        ๑๑. นายสุทัศน  ศรีแกว     กรรมการ 

        ๑๒. นายสุรชัย  เกตุจันทร     กรรมการ 

                 ๑๓. นายกำพล  อวมอารี     กรรมการ 

                 ๑๔. นายกิตติศักด์ิ  แสงนาเรียง    กรรมการ 

      ๑๕. นายสิทธิชัย  ศรีเพ็ชร     กรรมการ 

       ๑๖. นางสุธาสินี   ประเสริฐ     กรรมการ   

       ๑๗. นางสาวชญานิษฐ  นวลนุช    กรรมการ 

      ๑๘. นางสาวจรรยาลักษณ  รัตนขันแสง   กรรมการ 

                 ๑๙. นางศิริรัตน   นอยแกว     กรรมการและเลขานุการ 

       ๒๐. นางสาวนันตพร   พิมทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ

       ๒๑. นายอนุวัฒน  เกิดสลุง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    
 

 ใหผูที่ไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย สำเร็จตามวัตถุประสงค  

และทันตามกำหนดเวลา      

                ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๕  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

                 (นางอารีย  คนซื่อ)   

                                    ผูอำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

 

 

 

 

         

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 56 ~ 
 

 

 
 

   

                             

ประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

เร่ือง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ือง กำหนดหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโคกสลุงวิทยาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคน

ในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา มีคุณภาพและมาตรฐาน 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยาจึงไดกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ ณ วันที่   ๒๓   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

       

        (นางอารีย   คนซื่อ) 

         ผูอำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนบทายประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา เร่ือง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับ ดี     

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน เพิ่มขึ้นอยางนอย ๓ % 

๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ รอยละ ๘๐ 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

ผานเกณฑขั้นต่ำขึ้นไป 

๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๘๐ 

๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๘๐ 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

           - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

           - กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

           - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

           - กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

           - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

           - กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

           - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

           - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

๒.๐ 

๑.๕ 

๑.๕ 

๒.๐ 

๓.๐ 

๒.๐ 

๒.๐ 

๑.๕ 

๖)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ ๘๐ 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ระดับดี 

๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  รอยละ ๘๐ 

๒)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ ๘๐ 

๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๘๐ 

๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ ๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับดี 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

ระดับดี 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

ระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

ระดับดี 

๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ระดับดี 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดี 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

ระดับดี 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ระดับดี 

 

การกำหนดคาเปาหมาย 

 

๑.  ศึกษาขอมูลเดิม  ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา  เพื่อเปนขอมูลฐานในการกำหนดคาเปาหมาย 

๒. การกำหนดคาเปาหมาย  แตละมาตรฐาน  ควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพือ่ให

สอดคลองกับการประเมิน  ดังน้ี 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  กำลังพัฒนา 
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๓.  การกำหนดคาเปาหมาย  ในแตละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเปน  ระดับคุณภาพ  หรือ  เปน

รอยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 



 
         

 
  

 
 

 

 
 
 
 


