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ค าน า 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกั ดต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วน
ของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับ 
ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้โรงเรียนได้
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ขอขอบคุณคณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวัง
ว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใช้
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
                                                                                                  1๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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วิสัยทัศน์ 
“มุ่งม่ันพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเน้นคุณธรรม น าการกีฬา เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยียึดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีส่วนร่วม” 
 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ 
          พัฒนาท้องถิ่น  
 ๔. พัฒนาผู้เรียนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ 
 ๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
 ๗. บริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการนิเทศทางการศึกษา 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
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๓. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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๘. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  
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๑๒. พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
๑๓. พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๑๔. พัฒนาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษา  
๑๕. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
๑๖. พัฒนาสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและค่านิยมความเป็นไทย  

 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ       
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๔. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่ทันสมัย 
๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมเหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๗. โรงเรียนมีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
๘. โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สุขภาพดี  กีฬาเด่น 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
สุขภาพดี  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน  
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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จุดเน้นการจัดการศึกษา 
1. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ไทย 
2. ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้  คิดวิเคราะห์ได้และรู้จักแก้ปัญหาได้ 
3. ผู้เรียนคิดเลขเป็นเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
5. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือครอบคลุมและเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
7. การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
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ประกาศโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาและใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

 ด้วยโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  อ าเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ 
และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  จึงจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา และ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561   ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบท
ของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวน 3 มาตรฐาน21  ประเด็นพิจารณา 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา เป้าหมายและเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพ ได้มาตรฐานงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก ดัง
รายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 256๒ 

ลงชื่อ                                       ลงชื่อ  
        (นายวุฒิเดช  ทองพูล)                     (นายพิทักษ์  โสตแก้ว) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยารักษาราชการในต าแหน่ง                                        
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา และใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
 

ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
 ก าหนดในแต่ระดับชั้น 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1.1 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ ๖๒ ของนักเรียน
ระดั บชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่  1 
ส า ม า ร ถ อ่ า น ค า ย า ก วิ ช า
ภาษาไทยได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ ๖๒ ของนักเรียน
ระดั บชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่  1 
สามารถเขียนตามค าบอกวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ขี้นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
3. ร้อยละ ๕๕ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

๑.  โครงการศึกษา
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ น อ ก
สถานที ่
๒. โครงการจัดซื้ อ
หนังสือเรียนฟรี 
๓. โครงการแข่งขัน
ทั ก ษ ะ วิ ช า ก า ร ใ น
โ ร ง เ รี ย น  ( Open 
House) แ ล ะ น อ ก
โรงเรียน 
๔ .  โ ค ร ง ก า ร วั น
ภาษาไทยแห่ งชาติ
และวันสุนทรภู่ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนา ในชีวิตประจ าวันได้
ระดับดี ขี้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
4. ร้อยละ ๖๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ได้ ระดับผลการเรียนในกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

๕. โครงการส่งเสริม
ศั ก ย ภ า พผู้ เ รี ย น สู่
คว าม เป็ น เลิ ศด้ าน
ภาษาอังกฤษ  
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 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตรตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
 โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 อย่างมีเหตุผล 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๑. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  2  
อธิบายหลักการท างานโครงงาน
ของตนเองได้ผลการ เรียนระดับ 
2 ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  2  
อธิ บ า ยแนวคิ ด ก า รท า ง าน
โครงงานของตนเองได้ผลการ 
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
3. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  2  
อธิ บ ายขั้ น ตอนการท า ง าน
โครงงานของตนเองได้ผลการ 
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

๑. โครงการพัฒนา
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา  
-กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
๒. โครงการค่าย
พัฒนาวิชาการ   
-กิจกรรมเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ 
๓. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
-กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ 
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 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง 
 องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด โครงการ 
 โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1.3 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  

๑. ร้อยละ 62 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
วางแผน ก าหนดขั้นตอนการ
สร้างชิ้นงานได้ระดับดี ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ 62 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
สามารถลงมื อปฏิบั ติ จั ดท า
ชิ้นงานได้ระดับดี ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
๓. ร้อยละ 62 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
สร้างชิ้นงานได้ระดับดี ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ด้วย 
ICT Smart 
Education 4.0 
๒. โครงการให้บริการ
ด้าน ICT สู่นักเรียน
และชุมชน 
๓. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงงานศิลปะ
และดนตรี 
๔. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาจีน 
๕. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้าน
กีตาร์   

ฝ่ายวิชาการ 
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 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง 
 และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๑. ร้อยละ ๖๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
๒. ร้อยละ ๖๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
สามารถสรุปความรู้ที่ได้จากการ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
๓. ร้อยละ ๖๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
สามารถใช้โปรแกรม
photoshopในการสร้างผลงาน
Portfolio ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 

๑. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาจีน 
๒. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีตาร์   
๓. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ 
๔. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ  
๕. โครงการให้บริการ
ด้าน ICT สู่นักเรียน
และชุมชน 
๕. โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องโสตทัศน
ศึกษา 
๖. โครงการพัฒนาห้อง
สืบค้นความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต 
๗. โครงการค่า
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง 

ฝ่ายวิชาการ 



๑๐ 

  

 

 
 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
 ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล 
 การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ต า ม ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
มากกว่า ระดับ 2.00 ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) 3 ปีย้อนหลังเป็นไป
ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
3. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 มีผลการทดสอบLCT 3 ปี
ย้ อนหลั ง เป็ น ไปตาม เกณฑ์
สถานศึกษา 

๑. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
๑. โครงการค่าย
พัฒนาวิชาการ   
๒. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
๓. โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ด้วย 
ICT Smart 
Education 4.0 

ฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

  

 

 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 การท างานหรืองานอาชีพ 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1. ร้อยละ ๖๒ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
ก า ร ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ประกอบอาชีพได้ 
๒. ร้อยละ ๖๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
การศึกษาสามารถศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ 
๓. ร้อยละ ๖๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
การศึกษาสามารถท างานและ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๑. โครงการขุดสระ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. โครงการปรับปรุง
พัฒนาร้านคา้สวสัดิการ
และสหกรณ์โรงเรียน 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

  

 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
 ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  
มีคะแนนพฤติกรรม คุณลักษณะ
อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่ านิ ยมและจิ ตส านึ กตามที่
ส ถ านศึ กษาก าหนด  ระดั บ
คุณภาพดี ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  
ไม่กระท าการใดๆที่ผิดต่อหลัก
กฏหมาย จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๓. ร้อยละ ๗๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
ร่ ว มกิ จ ก ร รมจิ ต ส า ธ า รณะ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
อ ย่ า ง น้ อ ย  2 0  ชั่ ว โ ม ง / ปี
การศึกษา 
 

๑. โครงการค่าย
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่ 
๒. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และ To be number 
one 
๓. โครงการสถานศึกษา 
พอเพียง 
๔. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน 
-กิจกรรมตรวจความ
สะอาดชั้นเรียน 
-โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินัยนักเรียน 

ฝ่ายปกครอง 



๑๓ 

  

 

 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

๑. ร้อยละ ๘๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
สามารถแสดงดนตรี นาฏศิลป์
ประจ าท้องถิ่น และเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุ รั กษ์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๒. ร้อยละ ๘๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้ งภูมิปัญญาไทย ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป       
๓. ร้อยละ ๘๒ ของ นักเรียน
ร่ ว มกิ จกร รมวั น ส า คั ญทา ง
พระพุทธศาสนา และวันส าคัญ
ของชาติ อยู่ในระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 
 

๑. โครงการวัน
เข้าพรรษา 
-กิจกรรมไหว้ครู 
-กิจกรรมศิษย์เก่าคืนสู่
รั้วโพธิ์ธาต ุ
-กิจกรรมงานประเพณี
ร่วมกับชุมชน 
-กิจกรรมตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่ 

ฝ่ายปกครอง 
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 1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
 ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑. ร้อยละ 7๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
ไม่ขัดแย้งและยอมรับที่จะอยู่
ร่ ว ม กั น บ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 
เ ชื้ อ ช า ติ  ศ า ส น า  ภ า ษ า 
วัฒนธรรม ประเพณี  ระดับ
คุณภาพปานกลางขึ้นไป 
๒. ร้อยละ 7๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ความสามารถ ในการท างานเป็น
ทีม สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ อยู่ใน
ระดับคุณภาพปานกลางข้ึนไป 
๓. ร้อยละ 7๒ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
ยอมรับผลการเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการนักเรียน 

๑. โครงการแข่งขัน
กีฬาในและนอก
โรงเรียน 
๒. โครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือยุว
กาชาด 
๓. โครงการค่าย
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่ 
๔. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และ To be number 
one 
๕. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงงานศิลปะ
และดนตรี 
๖. โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

ฝ่ายปกครอง 

 
 
 
 
 



๑๕ 

  

 

 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
      ค าอธิบาย ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

1. ร้ อ ย ล ะ  9 ๒ ข อ ง ผู้ เ รี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  
มีสุขภาวะทางร่างกาย น้ าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๒ . ร้ อ ย ล ะ  9 ๒ขอ งผู้ เ รี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  
มีจิตสั งคม ผ่านการประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓ . ร้ อยละ  ๙๒ ของผู้ เ รี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
มี ค ะ แ น น แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ด็ ก  (SDQ)  
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และ To be number 
one 
๒. โครงการน้ าดื่ม
สะอาดบริการนักเรียน
ในโรงเรียน 
๓. โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน 
๔. โครงการ
บริหารงาน
สาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
๕. โครงการปรับปรุง
พัฒนาร้านค้า
สวัสดิการและสหกรณ์
โรงเรียน 

ฝ่ายบริการ 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

   ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      ค าอธิบาย สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
 สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

1. ร้อยละ  72 ของสถานศึกษา
มีเป้าหมาย  ไว้อย่างชัดเจน  
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่ งชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  และของ
ต้นสังกัด  รวมทั้ งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมระดับดี
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ  72 ของสถานศึกษา
มีวิสั ยทัศน์   ไว้อย่ างชัด เจน  
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่ งชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  และของ
ต้นสังกัด  รวมทั้ งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมระดับดี  

๑. โครงการพัฒนา
และ จัดท าแผน
ประจ าปี 
๒. โครงการบริหาร 
งานสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
๓. โครงการจัดระบบ
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
๔. โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน 

ฝ่ายธุรการ 



๑๗ 

  

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
๓. ร้อยละ  72 ของสถานศึกษา
มี พั น ธ กิ จ   ไ ว้ อย่ า ง ชั ด เ จน  
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่ งชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  และของ
ต้นสังกัด  รวมทั้ งทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมระดับดี
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

  

 

   ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ  
 วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร 
 อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ 
 ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน 
 ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑. ร้อยละ  ๖๒ ของสถานศึกษา
จัดท ามาตรฐานและก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จครอบคลุม
ภารกิจของสถานศึกษาในระดับ
ดี ขึ้ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
สถานศึกษา 
๒. ร้อยละ  ๖๒ ของสถานศึกษา
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
๓. ร้อยละ  ๖๒ ของสถานศึกษา
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ได้ครอบคลุมภาระงานได้ ใน
ระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
๔. ร้อยละ 6๒ ของสถานศึกษา
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้
ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนา
และจัดท าแผน
ประจ าปี 
๒. โครงการจัดระบบ
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
๓. โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน 

ฝ่ายธุรการ 



๑๙ 

  

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๕.ร้อยละ  ๖๒ ของสถานศึกษา
ติ ด ต า มตร ว จส อบคุ ณภ า พ
การศึกษาอย่างเป็นระบบอย่าง
น้อย  1  ครั้ง / ภาคเรียน  ตาม 
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
๖. ร้อยละ ๖๒  ของสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
อ ย่ า ง น้ อ ย   1   ค รั้ ง  /  ปี
การศึ กษา   ตาม เกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
๗. ร้อยละ ๖๒  ของสถานศึกษา
จัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี เ มื่ อ สิ้ น ปี
การศึ กษา   ตาม เกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

  

 

   ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม 
 หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวบหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. ร้อยละ 7๒ ของสถานศึกษา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างน้อย 1  ครั้ง / 
ปีการศึกษา  ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
๒ .  ร้ อ ย ล ะ  7 ๒  ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
อ ย่ า ง น้ อ ย  1   ค รั้ ง  /  ปี
การศึ กษา   ตาม เกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
๓. ร้อยละ 7๒ ของหลักสูตร
สถานศึกษามีความครอบคุม
เนื้อหาสาระและเป็นไปตามต้น
สังกัดก าหนด 
 

๑. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

ฝ่ายวิชาการ 

    
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

  

 

 ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ  
 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑. ร้อยละ  72  ของครูเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ การอบรม  
การสัมมนา  รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 20  ชั่วโมง / ปีการศึกษา 
๒. ร้อยละ  72  ของครูเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ การอบรม  
การสัมมนา  แล้วได้น าความรู้ที่
ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ในโรงเรียน 
๓. ร้อยละ 72  ของสถานศึกษา
ได้ จั ดกิ จกรรม พัฒนาครู ขึ้ น
ภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากร อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครู 
๒. โครงการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/
พัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ฝ่ายธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

  

 

   ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ  
 สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

1. ร้อยละ  72 ของสถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมสะอาด  สะดวก  
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป  ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาสถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมสะอาด  สะดวก  
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป  ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ  72  ของสถานศึกษามี
อาคารประกอบ  ห้องเรียน  วัสดุ  
ครุภัณฑ์  ที่เพียงพอเหมาะสมและถูก
สุขลักษณะในระดับดีขึ้นไป  ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
๓. ร้อยละ  72  ของสถานศึกษามี
แหล่ง เรียนรู้ภายในที่ เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย
ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

๑. โครงการจ้าง
เหมาพัฒนาสวน
ป่ารอบโรงเรียน 
๒. โครงการน้ าดื่ม
สะอาดบริการ
นักเรียนใน
โรงเรียน 
๓. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
๔. โครงการขุดสระ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรอัน
เนื่อง มาจาก
พระราชด าริ 
๕. โครงการพัฒนา
ระบบน้ าเพ่ือการ 
เกษตรอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. โครงการบริหาร 
งานสาธารณูปโภค
ในโรงเรียน 

ฝ่ายบริการ 

 



๒๓ 

  

 

   ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
      ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้  
 ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการ
เรียนรู้ 

๑. ร้อยละ  ๖๒ ของสถานศึกษา
มีการด า เนินงานด้ านระบบ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ที่ มี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป  
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
๒ .  ร้ อยละ  ๖๒  ของ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
โรงเรียนได้รับความพึงพอใจใน
ระดับดี จากผู้ใช้บริการ 
๓. ร้อยละ  ๖๒ ของสถานศึกษา
ได้การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในโรงเรียนให้
ทันสมั ยและครอบคลุ มผู้ ใ ช้  
บริการ 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ด้วย 
ICT Smart 
Education 4.0 
๒. โครงการค่า
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง 
๓. โครงการพัฒนา
ห้องสืบค้นความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต 
๔. โครงการให้บริการ
ด้าน ICT สู่นักเรียน
และชุมชน 
๕. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

ฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

  

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนนิชีวิต 
      ค าอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ 
 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
 น าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและ 
 ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
 สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

1. ร้อยละ 82 ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนคิด
และปฏิบัติจริงรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ ใช้ ในชี วิตได้    
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีขึ้นไป 
๒ .  ร้ อยละ  82  ของครู  มี
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น
และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป 
๓.  ร้ อยละ 82 ของครู จั ด

๑. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. โครงการให้บริการด้าน 
ICT สู่นักเรียนและชุมชน 
๓. โครงการพัฒนาห้อง
สืบค้นความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต 
๔. โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 
๕. โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ด้วย ICT 
Smart Education 4.0 

ฝ่ายวิชาการ 
 



๒๕ 

  

 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้  น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

  

 

   ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ค าอธิบาย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการ 
 จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

๑. ร้อยละ 82 ของครู มีการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละ 82 ของครูน าแหล่ง
เ รี ย น รู้  ร ว ม ทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่ นมาใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป 
๓. ร้อยละ 82 ของครูสร้าง
โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเองจากสื่ อที่
ห ล า ก ห ล า ย  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
คุณภาพ ดีขึ้นไป 
 

๑. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. โครงการให้บริการด้าน 
ICT สู่นักเรียนและชุมชน 
๓. โครงการพัฒนาห้อง
สืบค้นความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต 
๔. โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 
๕. โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ด้วย ICT 
Smart Education 4.0 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

  

 

   ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ค าอธิบาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู  
 ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

๑.  ร้อยละ 82 ของครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่
ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ 82 ของครูมีการสร้าง
วินัยเชิงบวกในชั้นเรียน ครูท า
ความเข้าใจในตัวนักเรียนก่อนเขา
มองตัวเองอย่างไร  รวมถึงเข้าใจ
ในร ะดั บคว ามสามา รถและ
สถานการณ์ชีวิตของนักเรียนใน
ข ณ ะ นั้ น ๆ ด้ ว ย  ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้นักเรียน
ไว้ ใ จ  จะลดพฤติกรรมที่ เป็ น
ปัญหาลงได้  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดี ขึ้นไป 
๓. ร้อยละ 82 ของครูหมั่นให้
ก าลังใจนักเรียน เมื่อท าดีต้อง
กล่าวชื่นชม ควบคุมอารมณ์ของ
ตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง 
แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูด 
ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี ขึ้นไป 

๑. โครงการแนะแนว
และรับนักเรียน ม.1 
และ ม.4 ปีการศึกษา  
2562 
๒. โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
๓. โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการใน
โรงเรียน (Open 
House)และนอก
โรงเรียน 
๔. โครงการเยี่ยมบ้าน 
-กิจกรรมโฮมรูม 

ฝ่ายปกครอง 
 

 



๒๘ 

  

 

ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      ค าอธิบาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้ 
 เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และ 
 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๑.ร้อยละ 82 ของครูมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัด การเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอน อยู่ ในระดับ
คุณภาพ ดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละ 82 ของครูมีวิธีการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จุดประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละ 82 ของครู ให้ข้อมูล
ย้ อ น ก ลั บ แ ก่ นั ก เ รี ย น เ พ่ื อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

๑. โครงการเยี่ยมบ้าน 
-กิจกรรมโฮมรูม 
๒. โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ด้วย 
ICT Smart 
Education 4.0 
๓. โครงการแนะแนว
และรับนักเรียน ม.1 
และ ม.4 ปีการศึกษา  
2562 
-กิจกรรมโฮมรูม 
 

ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายวิชาการ 
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   ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
      ค าอธิบาย ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. ร้อยละ 82 ของครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีการประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการ เรี ยนรู้   อยู่ ในระดับ
คุณภาพดี ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ 82 ของครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีการประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เ พ่ือน า ไปใช้ ในปรับปรุ งการ
จัดการ เรี ยนรู้   อยู่ ในระดับ
คุณภาพดี ขึ้นไป 
๓. ร้อยละ 82 ของครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เ พ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๑. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
๒. โครงการจ่ายเงิน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 
๓. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และ To be number 
one 
๔. โครงการเรียนฟรี 
15 ปี (เครื่องแบบ
นักเรียน) 
๕. โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
๖. โครงการพัฒนา
และจัดท าแผน
ประจ าปี 
๗. โครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ 
๘. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
 

  



๓๐ 

  

 

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕61 และโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ในประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
 ๑. ค่าร้อยละ ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
0.00 -49.99 ๑ ก าลังพัฒนา 

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๖๐.๐๐ – 69.๙๙ ๓ ดี 
๗0.๐๐ – 7๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

8๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
 

 ๒. ค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
1.00-1.50 ๑ ก าลังพัฒนา 
1.51-2.50 ๒ ปานกลาง 
2.51-3.50 ๓ ดี 
3.51-4.50 ๔ ดีเลิศ 
4.51-5.00 ๕ ยอดเยี่ยม 
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ภาคผนวก 
 
 

- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
  ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 
  และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
ที่  ๓๕ / 256๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันจะ
น าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2561เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายวิชิต  ไตรสรณกุล    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. นายอภิศักดิ์  แซ่จึง    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. นายดนัย  วัฒนปาณี    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. นายปรีชา  ศักดิวงษ์    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
5. นายนิรันดร์  ชูสิทธิ ์   ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
6. นายวุฒิเดช  ทองพูล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. นายอ านาจ  พรรณา   รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
8. นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก์ 
 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ได้
มาตรฐาน และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 
 



๔๕ 

  

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1) นายพิทักษ์  โสตแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.๒) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการ กรรมการ 
 1.๓) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
 1.๔) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการ กรรมการ 
 1.๕) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 1.๖) นายพงศกรณ์  นามวงค ์ ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันฯ กรรมการเลขานุการ 
 1.๗) นางธมณ  ชมภูวงค ์ ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามวัตถุประสงค ์
 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสดิ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 1) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหน่ง บุคลากรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 



๔๖ 

  

 

 ๔) นางจิรัสยา  สนิทรัมย์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางธมณ  ชมภูวงศ ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหน่ง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหน่ง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซ่ตัง  ต าแหน่ง ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสดิ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางจิรัสยา  สนิทรัมย์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางธมณ  ชมภูวงศ ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหน่ง บุคลากรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหน่ง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
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 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหน่ง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซ่ตัง  ต าแหน่ง ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางจิรัสยา  สนิทรัมย์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางธมณ  ชมภูวงศ ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหน่ง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหน่ง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซ่ตัง  ต าแหน่ง ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 1) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหน่ง บุคลากรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหน่ง บุคลากรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
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 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสดิ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหน่ง บุคลากรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหน่ง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหน่ง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซ่ตัง  ต าแหน่ง ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสดิ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 1) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหน่ง ครู กรรมการ 



๔๙ 

  

 

 ๔) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหน่ง บุคลากรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 1) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางจิรัสยา  สนิทรัมย์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางธมณ  ชมภูวงศ ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหน่ง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหน่ง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซ่ตัง  ต าแหน่ง ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสดิ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 1) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหน่ง บุคลากรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. จัดท ามาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
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            2. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
           3. ให้ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นพิจารณาด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
  3.1 ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.1 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.2  
  3.2 ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.2 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.1  
  3.3 ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๓ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๔ 

3.๔ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๔ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๓ 
3.๕ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๕ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๖ 
3.๖ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๖ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๕ 
3.๗ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๑ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๒ 
3.๘ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๒ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๑ 
3.๙   ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๓ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๔ 
3.๑๐ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๔ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๓ 
3.๑๑ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.1    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๒    
3.๑๒ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๒    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.1    
3.๑๓ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๓    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๔ 
3.๑๔ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๔    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๓ 
3.๑๕ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๕    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๖ 
3.๑๖ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๖    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๕ 
3.๑๗ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.1    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๒    
3.๑๘ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๒    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.1    
3.๑๙ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๓    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๕ 
3.๒๐ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๔    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๓ 
3.๒๑ ผู้ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๕    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๔ 

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 1.๒) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการ กรรมการ 
 1.๓) นางสมบัลย์  แก้วงาม ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
 1.๔) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการ กรรมการ 
 1.๕) นายพงศกรณ์  นามวงค ์ ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันฯ กรรมการเลขานุการ 
 1.๖) นางธมณ  ชมภูวงค ์ ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๕๑ 

  

 

  มีหน้าที ่1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
             2.  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
             3.  สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
             4. ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 
31 มีนาคม ของทุกปี 
 

  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 256๒ 
                                                                                
                                                                               

(นายพิทักษ์  โสตแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยารักษาราชการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 


