
 
คำสัง่โรงเรียนโนนคอ้วทิยาคม 

ที ่๑๖๗ / ๒๕๖๕ 
เรือ่ง  การแตง่ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 
.............................................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ดำเนินการปรับและพัฒนามาตรฐาน
ดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่กำหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ 
สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบ
การประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียม  ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓  มาตรฐาน  
๑๓  ตังบ่งชี้ดังต่อไปนี้  

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ           
๑.๑ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์    รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๑.๓ นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๔ นางวรนุช  ศรีภา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๕ นางกาญจนา  ยอดมาลี ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๖ นางวเรศ  สาระพิชญ์    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ       
๑.๗ นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๘ นายภานุ  ฮาตะสุ้ย  ครู ชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙ นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ๑) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  ตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการให้ครบทุกองค์ประกอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรกำหนด 



๒) อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 

๒.  คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 
๒.๑ นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายณัฐพล  มะลัย      ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธาน 
๒.๓ นายสุวชิย์  วงษ์ใหญ่  ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธาน 
๒.๔ นางสาวดวงใจ สะอาด ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
๒.๕ นางสาวณัฐนันท์ เคนท้าว ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 
๒.๖ นายวิทยา  ใสเนตร  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ 
๒.๗ นายปรีชา  มุทุวงษ์  ผู้แทนศิษย์เก่า     กรรมการ 

หน้าที่   ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในการดำเนินการและร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการดำเนนิงาน 
 มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

ตวับง่ชี ้ ผู้รบัผดิชอบ 

๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน  
๑) มคีวามสามารถในการอา่น การเขยีน การสือ่สารและการคดิคำนวณ      
     ๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

     ๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ 

     ๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาจีน ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

สาระการเรยีนรูภ้าษาจนี 

     ๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คำนวณตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

๒. มีความสามารถในการวเิคราะห์และคดิอยา่งมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแกป้ญัหา 
     ๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
     ๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

     ๒.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี



ตวับง่ชี ้ ผู้รบัผดิชอบ 
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๓.๑ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

     ๓.๒ ผู้เรียนมีผลงานจากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการงานและปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

     ๓.๓ ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๔) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
     ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

งานสารสนเทศและศนูยเ์ครอืข่ายขอ้มลู 

     ๔.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
ปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงาน
ในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

งานสารสนเทศและศนูยเ์ครอืข่ายข้อมลู 

     ๔.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

งานสารสนเทศและศนูยเ์ครอืข่ายขอ้มลู 

๕) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
      ๕.๑ คะแนนเฉลี่ย O – Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทยเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

      ๕.๒ คะแนนเฉลี่ย O – Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

      ๕.๓ คะแนนเฉลี่ย O – Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

      ๕.๔ คะแนนเฉลี่ย O – Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคม
ศึกษา เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิา สงัคมศึกษา 

      ๕.๕ คะแนนเฉลี่ย O – Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิา
ภาษาตา่งประเทศ 

      ๕.๖ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ  ๓  ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 



ตวับง่ชี ้ ผู้รบัผดิชอบ 
๕) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา (ตอ่) 
     ๕.๗ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ  ๓  ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

     ๕.๘ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ  ๓  
ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

     ๕.๙ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ  ๓  ขึ้นไป  
เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 

     ๕.๑๐ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ  ๓  ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนตาม
เกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

     ๕.๑๑ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับ  ๓  
ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพล
ศึกษา 

     ๕.๑๒ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ  ๓  ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ 

     ๕.๑๓ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๓  ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

     ๕.๑๕ ผู้เรียนมีผลการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ระดับ  ๓  ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นตาม
เกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

สาระการเรยีนรูภ้าษาจนี 

๖) มคีวามรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคตทิี่ดตีอ่งานอาชพี 
     ๖.๑ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

กิจกรรมแนะแนว 

     ๖.๒ ผู้เรียนทุกคนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กิจกรรมแนะแนว 

     ๖.๓ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กิจกรรมแนะแนว 

     ๖.๔ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมในการทำงาน
และประกอบอาชีพ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

กิจกรรมแนะแนว 

๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้เรียน  
๑) การมคีุณลกัษณะและค่านยิมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษากำหนด (ตรงเวลา   สามคัคี  มวีนิัย  ตัง้ใจเรียน ) 
     ๑.๑ ผู้เรียนทุกระดับชั้นมาเรียนทันเวลาและเข้าเรียนตรงต่อเวลา ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยกจิการนักเรยีน 



ตวับง่ชี ้ ผู้รบัผดิชอบ 
     ๑.๒ ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

ฝา่ยกจิการนักเรยีน 

     ๑.๓ ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีวินัย ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ฝา่ยกจิการนักเรยีน 
     ๑.๔ ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความขยันตั้งใจเรียน ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

ฝา่ยกจิการนักเรยีน 

๒) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
     ๒.๑ ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี
ตาม เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 

     ๒.๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 

     ๒.๓ ผู้เรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 

     ๒.๔ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 

     ๒.๕ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 

๓) การยอมรบัที่จะอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
     ๓.๑ ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 

     ๓.๒ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 

๔. สขุภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม 
     ๔.๑ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพล
ศึกษา 

     ๔.๒ ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ทุกข้อ  

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพล
ศึกษา 

     ๔.๓ ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพล
ศึกษา 

     ๔.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิดในระดับ ยอดเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพล
ศึกษา 

  



ตวับง่ชี ้ ผู้รบัผดิชอบ 
     ๔.๕ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา  
และพลศึกษา 

     ๔.๖ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมี
จิตสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา  
และพลศึกษา 

     ๔.๗ ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา  
และพลศึกษา 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ตวับง่ชี ้ ผู้รบัผดิชอบ 
๒.๑ มเีปา้หมายวสิยัทัศนแ์ละพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชดัเจน 
     ๒.๑.๑ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 

งานแผนงานและงบประมาณ 

     ๒.๑.๒ สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณการศึกษาที่ได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 

งานแผนงานและงบประมาณ 

๒.๒ มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา 
     ๒.๒.๑ สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝา่ยบรหิาร 

     ๒.๒.๒ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการนเิทศภายใน 

๒.๓ ดำเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 
     ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ฝา่ยวชิาการ 

     ๒.๓.๒ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 

ฝา่ยวชิาการ 

     ๒.๓.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝา่ยวชิาการ 
๒.๔ พฒันาครูและบคุลากรให้มคีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
     ๒.๔.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง ฝา่ยบคุคล 
     ๒.๔.๒ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานงานและครูในระดับชั้นมี
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
๑๐ ครั้ง 

ฝา่ยบคุคล 



ตวับง่ชี ้ ผู้รบัผดิชอบ 
๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ 
     ๒.๕.๑ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกการเรียน
การสอน 

ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

     ๒.๕.๒ จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ 
     ๒.๖.๑ สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

สาระการเรยีนรูค้อมพวิเตอร์ 

     ๒.๖.๒ สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

สาระการเรยีนรูค้อมพวิเตอร์ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั 

ตวับ่งชี ้ ผูร้บัผดิชอบ 
๓.๑ จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัิจรงิ และสามารถนำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได้ 
     ๓.๑.๑ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 

     ๓.๑.๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามเกณฑ์
ประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 

     ๓.๑.๓ ครูมีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตาม
เกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 

๓.๒ ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู้ 
     ๓.๒.๑ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 

     ๓.๒.๒ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี 
Application เพ่ือการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 

     ๓.๒.๓ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชิงบวก 
     ๓.๓.๑ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวกส่งผลให้นักเรียน
รักการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 



ตวับ่งชี ้ ผูร้บัผดิชอบ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
     ๓.๔.๑ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 

     ๓.๔.๒ ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยวชิาการ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พัฒนาและปรบัปรงุการจัดการเรยีนรู้ 
     ๓.๕.๑ ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ฝา่ยบรหิาร 

 

หนา้ที ่ ๑)  ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้ละเอียด 
 ๒)  สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดครอบคลุม 
 ๓)   เก็บรวบรวม เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้องในแต่ละมาตรฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔)  จัดเตรียมเอกสาร ตอบข้อซักถาม รอรับการประเมิน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ และรายงานผล
การปฏิบัติราชการให้ทราบด้วย 

 สั่ง  ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                                                             ลงชื่อ             
                            (นายพรศักดิ์  อุ่นใจ)  

                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 


