
 

 
คําส่ังโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 

ท่ี         /๒๕๖๕ 
เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 

ปการศึกษา  ๒๕๖๕ 
………………………………………………………. 

 
โรงเรียนนาโบสถพิทยาคมดําเนินตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร ท่ี ศธ. ๐๔๐๐๔/ว๑๐๑๐ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ใหสถานศึกษาจัดใหมีมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน คือ ๑) มาตรฐานคุณภาพผูเรียน ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหาร
และการจัดการ และ ๓) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสถานศึกษา
ตองดําเนินการในทุกองคประกอบของระบบ ไดแก กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ รายงานผลการประเมินตนเอง มีสงรายงานผลการประเมินตนเองให
ผูเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา   ประกอบดวย   
               ๑.๑ นายประเสรฐิ     ตาวงษ        ประธานกรรมการ 
          ๑.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       กรรมการ  
๒. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
     ๒.๑ นายรัตินพงษ              สันตติภัค         ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นายคนึงวิทย              ปองแกวอาชันย        รองประธานกรรมการ 
              ๒.๓ นางชิโนลักษณ            เรือนติ๊บ         กรรมการ 
              ๒.๔ นางสาวอรัญญา           ออนละมูล        กรรมการ 
              ๒.๕ นางศรัญยพร              ยันตะกนก                กรรมการ 
    ๒.๖ นางสาวสุกัญญา           คุมอักษร         กรรมการและเลขานุการ 
    มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก สงเสริม สนับสนุน และประสานงานฝายตางๆ เพ่ือใหเกิด
ความเรียบรอยในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมายและการแกไขปญหาตางๆ  
๓. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย  
    ๓.๑ มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน ขอ ๑.๑ ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
ประกอบดวย 
     ๓.๑.๑ นางชิโนลักษณ           เรือนติ๊บ                  ประธานกรรมการ 
     ๓.๑.๒ นางนริศรา               อยูชา         รองประธานกรรมการ 



๒ 
      ๓.๑.๓ นางสาวอรัญญา        ออนละมูล        กรรมการ 
      ๓.๑.๔ นางมุกดา                พลนาค                   กรรมการ 
               ๓.๑.๕ นางศรัญยพร            ยันตะกนก         กรรมการ 
               ๓.๑.๖ นางสุรธีร                ขันติโคตร         กรรมการ 
      ๓.๑.๗ นายวรนิพิฐ             ปาลา                   กรรมการ 
               ๓.๑.๘ นางสาวสกัุญญา        คุมอักษร                   กรรมการ 
      ๓.๑.๙ นางสาวศันทนีย        มีนาค                   กรรมการ 
      ๓.๑.๑๐ นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล        กรรมการ 
               ๓.๑.๑๑ นางสาวพรทิพย        ทองดวง        กรรมการ 
               ๓.๑.๑๒ นางสาวณัฎฐวรรณ     สีคํา          กรรมการ 
               ๓.๑.๑๓ นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา         กรรมการ 
               ๓.๑.๑๔ นายพงษศักดิ์           กันตุม          กรรมการ 
               ๓.๑.๑๕ นายภควัต               ทัดเทียม         กรรมการ 
      ๓.๑.๑๖ นายศิวะ                 ดิษธรรม         กรรมการ 
      ๓.๑.๑๗ นางพุธชาติ              ม่ันหมาย         กรรมการ 
               ๓.๑.๑๘ นายจตุพล               คงโพธิ์          กรรมการ 
      ๓.๑.๑๙ นางสาวไพลิน           แหนนํา         กรรมการ 
               ๓.๑.๒๐ นางสาวหทัยรัตน     โปธาคํา          กรรมการและเลขานุการ 
               ๓.๑.๒๑ นางสาวสุดาลักษณ   สุทธะคํา                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ดําเนินงานจัดการเรียนรู พัฒนาผลการเรียนรู  วัดผลประเมินผล ติดตามตรวจสอบผูเรียนอยางเปน
ระบบตามประเด็นพิจารณา       
              ประเด็นพิจารณา 

 ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
ประเมิน ขอ ๑.๑ 

๑.๑ นักเรียนรอยละ ๗๐ ของช้ัน ม.๑ – ม.๖ ผานการทดสอบการอาน เขียน 
ส่ือสารไดคะแนนรอยละ ๗๐ ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแตละระดับช้ันตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุม 
สาระการเรียนรูภาษาไทย   ประกอบดวย 
                          นางสาวสุกัญญา       คุมอักษร         
        นางสาวอรัญญา       ออนละมูล 
        นางสาวศันทนีย        มีนาค 
        นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
        นางสาวพรทิพย        ทองดวง 
               นางสาวณัฎฐวรรณ     สคํีา 
        นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
        นายภควัต               ทัดเทียม 
        นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 



๓ 
        นางสาวสุดาลักษณ     สทุธะคํา                 

ประเมิน ขอ ๑.๒ 
๑.๒ นักเรียนรอยละ ๗๐ ของช้ัน ม.๑ – ม.๖ ผานการทดสอบการอาน เขียน 

ส่ือสารไดคะแนนรอยละ ๗๐ ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแตละระดับช้ันตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุม 
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ประกอบดวย 

     นางสาวอรัญญา        ออนละมูล  
     นางสุรีธร                ขันติโคตร 
     นางสาวณัฎฐวรรณ     สคํีา 
     นายพงษศักดิ์           กันตุม 
     นางสาวไพลิน           แหนนํา 
ประเมิน ขอ ๑.๓ 
๑.๓ นักเรียนรอยละ ๗๐ ของช้ัน ม.๑ – ม.๖ ผานการทดสอบการคิดคํานวณได

คะแนนรอยละ ๗๐ ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแตละระดับช้ันตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร   ประกอบดวย 

     นางสาวหทัยรัตน        โปธาคํา 
     นางศรัญยพร            ยนัตะกนก 
     นางสาวดาราวรรณ     เศวตกุล 
     นางสาวพรทิพย         ทองดวง 
     นายภควัต               ทัดเทียม   

๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

ประเมิน ขอ ๒.๑ 
๒.๑ นักเรียนรอยละ ๗๐ ผานการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา ประกอบดวย 
           นายคนึงวิทย             ปองแกวอาชันย 
           นางชโินลักษณ           เรือนต๊ิบ   
           นางสาวศันทนีย          มีนาค  
           นางสาวสุดาลักษณ      สุทธะคํา 
           นายศิวะ                  ดิษธรรม        

     ๓)  ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ประเมิน ขอ ๓.๑ 
                     ๓.๑ นักเรียนรอยละ ๖๕ สามารถรวบรวมความรูไดดวยตนเองและ 
การทํางานเปนทีม เช่ือมโยงองคความรู  ประกอบดวย 
                           นางชิโนลักษณ         เรือนติ๊บ   
                            นางสาวศันทนีย        มีนาค  
                            นางสาวสุดาลักษณ    สุทธะคํา 
 



๔ 
                            นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
                            นางสาวพรทิพย        ทองดวง 
                            นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา       
                            นายศิวะ                ดิษธรรม            
             ๔)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                  ประเมิน ขอ ๔.๑ 
                   ๔.๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ๑-๓ มีสามารถใชเทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมดานการเรียนรู  ประกอบดวย 
                          นางพุธชาติ     ม่ันหมาย 

          ๔.๒ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ๔-๖ มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมและส่ือ
มัลติมีเดีย  ประกอบดวย 

                          นายวรนิพิฐ    ปาลา           
   ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 ประเมิน ขอ ๕.๑-๕.๑๐ 
            ๕.๑ คาเฉล่ียรอยละของผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒ 
           ๕.๒ คาเฉล่ียรอยละของผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒ 
           ๕.๓ นักเรียนรอยละ ๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.๐ ข้ึนไป 
                 ๕.๔ นักเรียนรอยละ ๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.๐ ข้ึนไป 
                 ๕.๕ นักเรียนรอยละ ๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.๐ ข้ึนไป 
                 ๕.๖ นักเรียนรอยละ ๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.๐ ข้ึนไป 
                 ๕.๗ นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตาม

เปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.๐ ข้ึนไป 
                 ๕.๘ นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  
พลศึกษา ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.๐ ข้ึนไป 
                 ๕.๙ นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.๐ ข้ึนไป 
                ๕.๑๐ นักเรียนรอยละ ๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.๐ ข้ึนไป 
ประกอบดวย 

                          นางสาวศันทนีย   มีนาค 
                          นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 



๕ 
                          นางสาวหทัยรัตน    โปธาคํา 
 ๖)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ประเมิน ขอ ๖.๑-๖.๒ 
      ๖.๑ นักเรียนทุกคนมีความพรอมและมีเปาหมายชัดเจนในการศึกษาตอเพ่ือประกอบ

อาชีพ  ประกอบดวย 
                   นางศรัญยพร         ยันตะกนก 
           นางมุกดา                พลนาค 
           นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
           นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
  นายพงษศักดิ์           กันตุม 
                     นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
                     นายศิวะ                 ดิษฐธรรม 
                     นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
                     นายปราโมท            นึกหมาย 
  นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
  นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
  นายภควัต               ทัดเทียม 
  นางสาวไพลิน           แหนนาํ 
  นายวรนิพิฐ             ปาลา   
  นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 

๔. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบดวย   
     ๔.๑ มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพผูเรียน ขอ ๑.๒ ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ประกอบดวย 
      ๔.๑.๑ นางสาวยุพิน       ทับเอ่ียม          ประธานกรรมการ 
      ๔.๑.๒ นางจันทรเพ็ญ     มุงปนกลาง          รองประธานกรรมการ 
      ๔.๑.๓ นายปราโมท       นึกหมาย          กรรมการ 
               ๔.๑.๔ นายพงษศักดิ์       กันตุม          กรรมการและเลขานุการ 
     ๔.๑.๕ นางพุธชาติ          ม่ันหมาย                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ดําเนินงานการจัดการเรียนรู พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค วัดผลประเมินผล ติดตามตรวจสอบ
ผูเรียนอยางเปนระบบตามประเด็นพิจารณา                                    

ประเด็นพิจารณา 
        ๑.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
             ๑.  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
                  ประเมิน ขอ ๑.๑-๑.๒ 
          ๑.๑ นักเรียนรอยละ ๘๕ ผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 8 ประการใน

ระดับดี    
                   ๑.๒  นักเรียนรอยละ ๘๕ มีผลการอานคิดวิเคราะหและเขียนผานในระดับดีถึงดี

เย่ียม  ประกอบดวย 



๖ 
                         นางสาวยุพิน           ทับเอ่ียม 
      นางมุกดา               พลนาค 
               นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
               นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
      นายพงษศักดิ์           กันตุม 
                         นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
                         นายศิวะ                 ดิษฐธรรม 
                         นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
                         นายปราโมท            นึกหมาย 
      นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
      นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
      นายภควัต               ทัดเทียม 
      นางสาวไพลิน           แหนนํา 
      นายวรนิพิฐ             ปาลา   
      นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 
                         นางศรัญยพร         ยันตะกนก 
    ๒.  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
                  ปะเมิน ขอ ๒.๑-๒.๒  
             ๒.๑ นักเรียนรอยละ ๘๕ มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

และภูมิปญญาไทย 
                       ๒.๒ นักเรียนรอยละ ๘๕ เห็นคุณคาของความเปนไทย ประกอบดวย 
                         นางสาวยุพิน           ทับเอ่ียม 
      นางมุกดา               พลนาค 
               นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
               นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
      นายพงษศักดิ์           กันตุม 
                         นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
                         นายศิวะ                 ดิษฐธรรม 
                         นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
                         นายปราโมท            นึกหมาย 
      นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
      นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
      นายภควัต               ทัดเทียม 
      นางสาวไพลิน           แหนนํา 
      นายวรนิพิฐ             ปาลา   
      นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 
                         นางศรัญยพร           ยันตะกนก 



๗ 
   ๓.  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
                 ประเมิน ขอ ๓.๑ 
                 ๓.๑ นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
ประกอบดวย 

                        นางสาวยุพิน           ทับเอ่ียม 
      นางมุกดา               พลนาค 
               นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
               นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
      นายพงษศักดิ์           กันตุม 
                         นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
                         นายศิวะ                 ดิษฐธรรม 
                         นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
                         นายปราโมท            นึกหมาย 
      นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
      นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
      นายภควัต               ทัดเทียม 
      นางสาวไพลิน           แหนนํา 
      นายวรนิพิฐ             ปาลา   
      นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 
                         นางศรัญยพร           ยันตะกนก 
 ๔.  สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
                ประเมิน ขอ ๔.๑-๔.๒       
       ๔.๑ นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานในระดับ“ผาน” ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
                ๔.๒ นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายผานเกณฑมาตรฐานในระดับ“ดี”ข้ึนไป ของกรม

พลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ประกอบดวย 

                       นางจันทรเพ็ญ    มุงปนกลาง   
             นายปราโมท       นึกหมาย     
               ประเมิน ขอ ๔.๓   
               ๔.๓ นักเรียนมีสุขภาพทางจิต อารมณ และสังคมท่ีดีเหมาะสมกับชวงวัย 

ประกอบดวย 
                         นางจันทรเพ็ญ         มุงปนกลาง 
      นางมุกดา               พลนาค 
               นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
               นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 



๘ 
      นายพงษศักดิ์           กันตุม 
                         นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
                         นายศิวะ                 ดิษฐธรรม 
                         นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
                         นายปราโมท            นึกหมาย 
      นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
      นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
      นายภควัต               ทัดเทียม 
      นางสาวไพลิน           แหนนํา 
      นายวรนิพิฐ             ปาลา   
      นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 
                         นางศรัญยพร           ยันตะกนก 
      นางสุรีธร               ขันติโคตร 

๕. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 
     ๕.๑ มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย        
      ๕.๑.๑ นางศรัญยพร        ยันตะกนก                ประธานกรรมการ  
      ๕.๑.๒ นายคนึงวิทย      ปองแกวอาชันย         กรรมการ 
      ๕.๑.๓ นางสาวอรัญญา   ออนละมูล          กรรมการ 
               ๕.๑.๔ นางชโินลกัษณ      เรือนติ๊บ          กรรมการ 
     ๕.๑.๓ นายณัฎฐ-นิกานต  ใหมวรรณกา                    กรรมการ 
     ๕.๑.๔ นายวรนิพิฐ          ปาลา          กรรมการ 
     ๕.๑.๕ นางสาวสุกัญญา     คุมอักษร                    กรรมการและเลขานุการ 
     ๕.๑.๖ นางสาวสุดาลักษณ   สุทธะคํา                       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ดําเนินงานตามระบบกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาตามประเด็น
พิจารณา   

ประเด็นพิจารณา 
        มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ประเมิน ขอ ๒.๑ ขอ ๒.๒   
        ๒.๑ การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน   
      ๒.๒ มีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

ประกอบดวย 
               นางศรัญยพร        ยันตะกนก   
               นางสาวสุกัญญา     คุมอักษร         
ประเมิน ขอ ๒.๓  
         ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร  
และทุกกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย 



๙ 
                       นางชิโนลกัษณ        เรือนติ๊บ 
       นางสาวสุดาลักษณ   สุทธะคํา               
      ประเมิน ขอ ๒.๔ 
                 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญวิชาชีพ  ประกอบดวย 

 นางสาวอรัญญา      ออนละมูล   
 นางสาวพรทิพย      ทองดวง 

           ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ประกอบดวย 

 นายคนึงวิทย          ปองแกวอาชันย 
 นายณัฎฐ-นิกานต     ใหมวรรณกา    

ประเมิน ขอ ๒.๖ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 

เรียนรู  ประกอบดวย 
       นายคนึงวิทย      ปองแกวอาชันย 
       นายวรนิพิฐ          ปาลา 

๖. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 
    ๖.๑ มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประกอบดวย 
               ๖.๑.๑ นางชิโนลักษณ   เรือนติ๊บ          ประธานกรรมการ 
                ๖.๑.๒ นางสุรีธร         ขันติโคตร          กรรมการ 
                ๖.๑.๓ นางสาวดาราวรรณ  เศวตกุล          กรรมการ 
                ๖.๑.๔ นางสาวสุกัญญา     คุมอักษร          กรรมการและเลขานุการ 
                ๖.๑.๕ นางสาวหทัยรัตน    โปธาคํา          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามประเด็นพิจารณา   

ประเด็นพิจารณา 
๑. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตจริงได 
       ประเมิน ขอ ๑.๑-๑.๓ 
                           ๑.๑ ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคดิ ละใหนักเรียนฝก
ปฏิบัติจริงตามตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
                          ๑.๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแบบ Active learning 
                          ๑.๓ ครูไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรูโดยคณะกรรมการนิเทศและฝายบริหาร  
ประกอบดวย 
   นางชิโนลักษณ   เรือนติ๊บ 
                               นายคนึงวิทย         ปองแกวอาชันย 
         นางนรศิรา             อยูชา 
            นางสาวยุพิน           ทับเอ่ียม 
         นางสาวอรัญญา       ออนละมูล 



๑๐ 
         นางจันทรเพ็ญ         มุงปนกลาง 
         นางมุกดา               พลนาค 
   นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
    นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
         นายพงษศักดิ์           กันตุม 
         นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
         นายศิวะ                 ดิษฐธรรม 
         นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
         นายปราโมท            นึกหมาย 
   นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
    นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
         นายภควัต               ทัดเทียม 
         นางสาวไพลิน           แหนนาํ 
         นายวรนิพิฐ             ปาลา   
         นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 
         นางศรัญยพร           ยันตะกนก  
   นางสุรีธร               ขันติโคตร 
         นายจตุพล              คงโพธิ ์

๒. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 ประเมิน ขอ ๒.๑-๒.๒   

                             ๒.๑ ครูทุกคนมีการสืบคนขอมูลและใชแหลงเรียนรู ในสถานศึกษาหรือจากส่ือ
ออนไลนตางๆ เปนแนวทางใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  
                            ๒.๒ ครูทุกคนพัฒนาส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับสาระท่ี
สอนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนุกในการเรียนรูไมนอยกวา ๑ ช้ินตอป 
ประกอบดวย 
                                  นายวรนิพิฐ             ปาลา 
     นางนริศรา              อยูชา 
                                 นายคนึงวิทย         ปองแกวอาชันย 
         นางชิโนลักษณ         เรือนติ๊บ 
         นางสาวยุพิน           ทับเอ่ียม 
         นางสาวอรัญญา       ออนละมูล 
         นางจันทรเพ็ญ         มุงปนกลาง 
         นางมุกดา               พลนาค 
     นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา  
    นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
         นายพงษศักดิ์           กันตุม 
         นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 



๑๑ 
         นายศิวะ                 ดิษฐธรรม 
         นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
         นายปราโมท            นึกหมาย 
     นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
     นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
        นายภควัต               ทัดเทียม 
         นางสาวไพลิน           แหนนาํ 
         นายวรนิพิฐ             ปาลา   
         นางสาวสุกัญญา       คุมอักษร 
         นางศรัญยพร           ยันตะกนก  
    นางสุรีธร               ขันติโคตร 
         นายจตุพล              คงโพธิ ์

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ประเมิน ขอ ๓.๑ 
๓.๑ ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกเพ่ือให
เด็กสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข   ประกอบดวย 
      นางนริศรา              อยูชา 
      นายคนึงวิทย         ปองแกวอาชันย  
      นางชโินลักษณ         เรอืนต๊ิบ 
      นางสาวยุพิน           ทับเอ่ียม 
      นางสาวอรัญญา       ออนละมูล 
      นางจันทรเพ็ญ         มุงปนกลาง 
      นางมุกดา               พลนาค 
  นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
  นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
      นายพงษศักดิ ์          กันตุม 
      นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
      นายศิวะ                 ดษิฐธรรม 
      นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
      นายปราโมท            นกึหมาย 
  นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
  นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
      นายภควัต               ทัดเทียม 
      นางสาวไพลิน           แหนนํา 
      นายวรนิพิฐ             ปาลา   
      นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 
      นางศรัญยพร           ยนัตะกนก  



๑๒ 
      นางสุรีธร               ขันติโคตร 
      นายจตุพล              คงโพธิ์ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
ขอ ๔.๑-๔.๒ 
๔.๑ ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู 
๔.๒ ครูใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเปาหมาย 
ในการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 
      นางชโินลักษณ         เรอืนต๊ิบ 
      นางสาวยุพิน           ทับเอ่ียม 
      นางสาวอรัญญา       ออนละมูล 
      นางจันทรเพ็ญ         มุงปนกลาง 
      นางมุกดา               พลนาค 
  นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
  นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
      นายพงษศักดิ์           กันตุม 
      นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
      นายศิวะ                 ดษิฐธรรม 
      นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
      นายปราโมท            นกึหมาย 
  นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
  นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
      นายภควัต               ทัดเทียม 
      นางสาวไพลิน           แหนนํา 
      นายวรนิพิฐ             ปาลา   
      นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 
      นางศรัญยพร           ยนัตะกนก  
      นางสุรีธร               ขันติโคตร 
      นายจตุพล              คงโพธิ์ 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 
ประเมิน ขอ ๕.๑ 
๕.๑ ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนรูและประสบการณรวมกันเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 ๕.๒ ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันใหขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

                      นางชโินลักษณ         เรือนต๊ิบ 
        นางสาวยุพิน           ทับเอ่ียม 



๑๓ 
        นางสาวอรัญญา       ออนละมูล 
         นางจันทรเพ็ญ         มุงปนกลาง 
         นางมุกดา               พลนาค 
    นางสาวสุดาลักษณ     สุทธะคํา 
    นายณัฎฐ-นิกานต      ใหมวรรณกา 
        นายพงษศักดิ์           กันตุม 
         นางสาวดาราวรรณ    เศวตกุล 
         นายศิวะ                 ดิษฐธรรม 
         นางพุธชาติ              ม่ันหมาย 
         นายปราโมท            นึกหมาย 
    นางสาวณัฎฐวรรณ    สีคํา 
    นางสาวหทัยรัตน      โปธาคํา 
         นายภควัต               ทัดเทียม 
         นางสาวไพลิน           แหนนํา 
         นายวรนิพิฐ             ปาลา   
         นางสาวสุกัญญา        คุมอักษร 
         นางศรัญยพร           ยันตะกนก 
                      นางสุรธีร               ขันติโคตร  

          นายจตุพล              คงโพธิ ์
 

ท้ังนี้ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดําเนินการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี ๑-๖ ครู การ
บริหารงาน ผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  ๒๕๖๕    โดยให
คณะกรรมการแตละชุดรับผิดชอบตามมาตรฐานท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตอไป  

 

 สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม    ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายรัตินพงษ   สันตติภัค) 
ผูอํานวยการโรงเรยีนนาโบสถพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 

 



 

การใหความเห็นชอบ 
เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก  ไดพิจารณาเรื่องการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ของโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม  
อําเภอวังเจา  จังหวัดตากแลวนั้น 
  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เห็นชอบ ใหดําเนินการกําหนดคาเปาหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  สถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 

 
 

(นายประเสริฐ  ตาวงษ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม  

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันภาพคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคตประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลอง
กัน จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสําคัญขอหนึ่ง คือมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 
ใหกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตปการศึกษา 256๕ เปนตนไป 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายรัตินพงษ   สันตติภัค) 
ผูอํานวยการโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 

 
 
 
 

  
 
 

 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 
 เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................. 

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตอง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ใหใช
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เพ่ือเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ตาก โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของท้ัง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน   ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

               เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม  มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน  โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕6๕ 

 
 

(นายรัตินพงษ  สันตติภัค) 
ผูอํานวยการโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม 

 

 

 

 

 



การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบทายประกาศโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ) 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ดีเลิศ 
    ๑.๑ นักเรียนรอยละ 70 ของชั้น ม.1 – ม.6 ผานการทดสอบการอาน เขียน สื่อสาร 
ไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแตละระดับชั้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุม 
สาระการเรียนรูภาษาไทย 

๗๐  

๑.2 นักเรียนรอยละ 70 ของชั้น ม.1 – ม.6 ผานการทดสอบการอาน เขียน สื่อสาร 
ไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแตละระดับชั้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุม 
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๗๐  

๑.3 นักเรียนรอยละ 70 ของชั้น ม.1 – ม.6 ผานการทดสอบทักษะการคิดคํานวณ 
ไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแตละระดับชั้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุม 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๗๐  

๒) มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแกปญหา 

ดีเลิศ 
 

    ๒.๑ นักเรียนรอยละ 70 ผานการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

๗๐  

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ด ี
    ๓.1 นักเรียนรอยละ ๖5 ของ ม.1 - ม.6 สามารถรวบรวมความรูไดดวยตนเองและ 
การทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู 

6๕  

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
    ๔.๑ นักเรียนรอยละ 75 ของ ม.1 – ม.3 สามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมดานการเรียนรู 
    4.2 นักเรียนรอยละ 75 ของ ม.4 – ม.6 มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมและสื่อ

มัลติมีเดีย 

๗๕  
 

75 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ดเีลิศ 
    ๕.๑ คาเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 
    ๕.๒ คาเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 
    ๕.๓ นักเรียนรอยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.0 ข้ึนไป 
65 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ) 

    ๕.๔ นักเรียนรอยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดบัผลการเรียน ๓.0 ข้ึนไป 

65 

    ๕.๕ นักเรียนรอยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน ๓.0 ข้ึนไป 

๗๐ 

    ๕.๖ นักเรียนรอยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดบัผลการเรียน ๓.0 ข้ึนไป 

65 

    ๕.๗ นักเรียนรอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตาม
เปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดบัผลการเรียน ๓.0 ข้ึนไป 

๗5 

    ๕.๘ นักเรียนรอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  
พลศึกษา ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดบัผลการเรียน ๓.0 ข้ึนไป 

๗5 

    ๕.๙ นักเรียนรอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดบัผลการเรียน ๓.0 ข้ึนไป 

๗5 

    ๕.๑๐ นักเรียนรอยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผล
การเรียน ๓.0 ข้ึนไป 

65 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
    ๖.1 นักเรียนทุกคนมีความพรอมและมีเปาหมายชัดเจนในการศึกษาตอเพ่ือประกอบ

อาชีพ 
8๕  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม 
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ๘๕  
    ๑.๑ นักเรียนรอยละ 85 ผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 8 ประการใน

ระดับดี 
๘๕  

    1.2 นักเรียนรอยละ 85 มีผลการอานคิดวิเคราะหและเขียนผานในระดับดีถึงดีเยี่ยม ๘๕  
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  ยอดเยี่ยม 
    ๒.1 นักเรียนรอยละ 85 มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิ

ปญญาไทย 
 ๘๕  

    2.2 นักเรียนรอยละ 85 เห็นคุณคาของความเปนไทย  ๘๕ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
    ๓.๑ นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
100  

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 
    ๔.๑ นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานในระดับ“ผาน” ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
๘๕  

    ๔.๒ นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายผานเกณฑมาตรฐานในระดับ“ดี”ข้ึนไป ของกรม
พลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

 ๘๕  
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คาเปาหมายมาตรฐาน/
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(รอยละ) 

    ๔.๓ นักเรียนมีสุขภาพทางจิต อารมณ และสังคมท่ีดีเหมาะสมกับชวงวัย ๘๕  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

๒.๑ การมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเย่ียม 

๑. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
ประยุกตใชในชีวิตจริงได  

ยอดเยี่ยม 
 

       ๑.๑ ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ละใหนักเรียนฝก
ปฏิบัติจริงตามตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

85 

      ๑.๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแบบ Active learning 80 
      1.3 ครูไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรูโดยคณะกรรมการนิเทศและฝายบริหาร 90 
๒. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
    ๒.๑ ครทุูกคนมีการสืบคนขอมูลและใชแหลงเรียนรู ในสถานศึกษาหรือจากสื่อออนไลน

ตางๆ เปนแนวทางใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  
85 

    ๒.๒ ครทุูกคนพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับสาระท่ีสอน
สรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนุกในการเรียนรูไมนอยกวา 1 ชิ้นตอป  

85 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม 
    ๓.1 ครทุูกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกเพ่ือใหเด็ก

สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
100 

๔. การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม 
    ๔.๑ ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู 100 
    ๔.๒ ครูใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเปาหมาย 
ในการจัดการเรียนรู 

100 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเยี่ยม 

    ๕.๑ ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนรูและประสบการณรวมกันเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู 

100 

    5.2 ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันใหขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

100 



 

เกณฑการประเมิน มาตรฐานท่ี ๑-๓  

 สําหรับมาตรฐาน ๑ ใหพิจารณาจากการวิเคราะหผูเรียนตามแตละมาตรฐาน โดยใชเครื่องมือคิดคะแนน

ผูเรียนออกมาเปนระดับคุณภาพจํานวน ๕ ระดับตามเกณฑ  จากนั้นหาคารอยละของจํานวนผูเรียนในแตละระดับ 

เพ่ือเปรียบเทียบจํานวนผูเรียนท่ีอยูระดับดีข้ึนไป กับจํานวนผูเรียนท้ังหมด เพ่ือหาคารอยละและหาคาระดับคุณภาพ

ของมาตรฐานแตละมาตรฐานตอไป 

   สําหรับมาตรฐาน 2 และ 3 ใหพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนจากผลการวิเคราะหแตละระดับของแต

ละมาตรฐานนั้นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา จากนั้น จึงนําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการ

ใหคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานแตละมาตรฐานตอไป 

ระดับคณุภาพ คารอยละ 
     1 กําลังพัฒนา                          ต่ํากวา 50 
     2 ปานกลาง                          50-59 
     3 ด ี                          60-69 
     4 ดีเลิศ                          70-79 
     5 ยอดเยีย่ม                          80 ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


