
 

 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

 
 ตามท่ีกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ 
และประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ 
 ดังนั้น โรงเรียนปากสวยพิทยาคม จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ดังนี้ 
 

 ๑. นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 ๒. นายเล็ก   กองทิพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 ๓. นายมารุจน์   แก้วก่า   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 ๔. นายสมศักดิ์   ตานุชนม์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 ๕. นายชวน        ฉันมิตร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๖. นายธวชัชัย     ผงอ้วน   คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๗. นางประภัสสร  ยอดคีรี  กรรมการ 
 ๘. นางสุชานาฏ    คำพินันท์  กรรมการ 
 ๙. นางศุภพิศ      พานคำ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวประกาย   เครือเนตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เพ่ือทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ให้ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนทุกระดับการศึกษา ทุกมาตรฐาน ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยใช้วิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 

ประกาศ ณ วันที่  ๓ เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

      
                               (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 



 

 
คำสั่งโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

ที่      / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

………………………………... 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายใน
และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   
โรงเรียนจึงต้องจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนต้องจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา โดย
ยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ.กำหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับจัดทำ
รายงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าทีอ่ำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รายงานประจำปีของสถานศึกษา และการจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
ประกอบด้วย 
 

 ๑.๑  นายวีระศักดิ์    มาตย์นอก  ประธานกรรมการ     
 ๑.๒  นายเล็ก กองทิพย์  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายสมศักดิ ์ ตานุชนม์  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔  นายมารุจน ์ แก้วก่า  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕  นางสมพร ผมไผ  กรรมการ 
 ๑.๖  นางประภัสสร ยอดคีรี  กรรมการ 
 ๑.๗  นางวรรณภา ต่อติด  กรรมการ 
 ๑.๘  นางสุชานาฏ คำพินันท์  กรรมการ 
 ๑.๙ นางสุธารัตน์   อุทัยแสง  กรรมการ 
 ๑.๑๐ นางไพรรัตน์ ศรีจักร  กรรมการและเลขานุการ 
             ๑.๑๑ นางศุภพิศ พานคำ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑.๑๒ นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑.๑๓ นางสาวประกาย เครือเนตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
 



 

 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 
     ๒.๑  นางสุชานาฏ คำพินันท์ ผู้กำกับดูแลมาตรฐานที่  ๑ (๑.๑) , ๓ 
         ๒.๒  นางประภัสสร ยอดคีรี  ผู้กำกับดูแลมาตรฐานที่  ๑ (๑.๒) 
     ๒.๓  นางวรรณภา ต่อติด  ผู้กำกับดูแลมาตรฐานที่  ๒ 
 

มีหน้าที่   
 ๑. ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารกำหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 ๒. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานในการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
 ๓. เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๔. รายงานผลการประเมินต่อบุคลากรในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๓.  คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา   
มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      นายเล็ก  กองทิพย์  ประธานกรรมการ 
      นางสุชานาฏ  คำพินันท์  รองประธานกรรมการ 
           นางบัวไล  ขันทอง    กรรมการ 
       นางณธิดา  แสนภูวา  กรรมการ 
       นางณัฐพร  สายทอง   กรรมการ 
       นางสาวณิศรานันท์ ขันทอง   กรรมการ 
       นายวชิานนท์  ฝ้ายขาว   กรรมการ 
   นางกัลยา  ทุ่งลา   กรรมการ 
   นางสมฤดี  สิมงาม   กรรมการ 
   นางสาวจรรยวรรธน ์ วงค์ชาญศรี  กรรมการ 
        นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวประกาย เครือเนตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     นางประภัสสร  ยอดคีรี   ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม์  รองประธานกรรมการ 
   นายนันท์สุภา  ชนะพจน์  กรรมการ 
   นายดนัย  เฉิดฉาย   กรรมการ 
   นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง  กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ภูวรินทร์ แสนภูวา  กรรมการ 
   นายวิชชากร  บัวป่า   กรรมการ 
   นางเกษมณี  สะอาด   กรรมการ 
   นางไพรรัตน์          ศรีจักร   กรรมการและเลขานุการ 
   นางศุภพิศ  พานคำ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 

  
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก  ประธานกรรมการ 
   นายมารุจน์  แก้วก่า   รองประธานกรรมการ 
     นายเล็ก          กองทิพย์  รองประธานกรรมการ 
     นายสมศักดิ์          ตานุชนม ์  รองประธานกรรมการ 
   นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์  กรรมการ  
   นางสาวณัฐฐามาศ คุณดิลกคงคา  กรรมการ 
   นางสาวพัชราภรณ์ จันทวงศ์   กรรมการ 
   นางสาววิระยา  ราชบุรี   กรรมการ 
   นางวรรณภา  ต่อติด   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสุธารัตน์  อุทัยแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   นายเล็ก  กองทิพย์  ประธานกรรมการ 
      นางสุชานาฏ  คำพินันท์  รองประธานกรรมการ 
           นางบัวไล  ขันทอง    กรรมการ 
       นางณธิดา  แสนภูวา  กรรมการ 
       นางณัฐพร  สายทอง   กรรมการ 
       นางสาวณิศรานันท์ ขันทอง   กรรมการ 
       นายวชิานนท์  ฝ้ายขาว   กรรมการ 
   นางกัลยา  ทุ่งลา   กรรมการ 
   นางสมฤดี  สิมงาม   กรรมการ 
   นางสาวจรรยวรรธน ์ วงค์ชาญศรี  กรรมการ 
   นางศุภพิศ  พานคำ   กรรมการและเลขานุการ 
        นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวประกาย เครือเนตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
 ๑.  ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตนเองและจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ๒.  พิจารณาตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานจัดการ/แสวงหา เก็บรวบรวมข้อมูล จัดเตรียมสารสนเทศ 
ร่องรอย หลักฐานเพ่ือใช้สนับสนุนแต่ละตัวบ่งชี้ 
 ๓.  นำเสนอและตอบข้อซักถามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.  กรณีต้องการได้รับความร่วมมือให้เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ 
 

๔. คณะกรรมการจัดพิมพ์และทำรูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายเล็ก  กองทิพย์  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางศุภพิศ  พานคำ   กรรมการและเลขานุการ  

๔.๓ นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔ นางสาวประกาย เครือเนตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

 
มีหน้าที่ 
 ๑. รวบรวมผลการประเมินมาตรฐานต่าง ๆ จากคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. จัดพิมพ์ ตรวจทาน และจัดทำรูปเล่มรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 
 ๓. รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   

ทั้งนี้ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย 
ตามวัตถุประสงค์  และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
 

           สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
             
 
             (นายวีระศักดิ์    มาตย์นอก) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

ที่        / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

………………………………... 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
จึงมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนขึ้น 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม จึงดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้  
 ๑.๑  นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก  ประธานกรรมการ     
 ๑.๒  นายเล็ก กองทิพย์  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายสมศักดิ ์ ตานุชนม์  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔  นายมารุจน ์ แก้วก่า  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕  นางไพรรัตน์ ศรีจักร  กรรมการ 
 ๑.๖  นางสมพร ผมไผ  กรรมการ 
 ๑.๗  นางประภัสสร ยอดคีรี  กรรมการ 
 ๑.๘  นางวรรณภา ต่อติด  กรรมการ 
 ๑.๙  นางสุชานาฏ คำพินันท์  กรรมการ 
 ๑.๑๐  นางสุธารัตน์   อุทัยแสง  กรรมการ 
   ๑.๑๑  นางณัฐพร  สายทอง   กรรมการ 
 ๑.๑๒  นางสาวจรรยวรรธน์    วงค์ชาญศรี  กรรมการ 
             ๑.๑๓  นางศุภพิศ       พานคำ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๑.๑๔  นางสาวดุษยมาศ   บุตรโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑.๑๕ นางสาวประกาย     เครือเนตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

             
(นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 



 

 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
จึงมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ที่ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่ง   
ของการบริหารการศึกษา  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม มีการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  
๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปากสวยพิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                      (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

 
 
 
 



 

 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ระดับ ๓ ดี 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ระดับ ๓ ดี 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ระดับ ๓ ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ๓ ดี 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๓ ดี 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ ๓ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับ ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
       สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 

   ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
   ๕. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการเรียนรู้ ระดับ ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 

   ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
   การจัดการเรียนรู้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   พ.ศ.๒๕๖๑ 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 



 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


