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ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ(อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที ่ ๓๒/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำน ตัวช้ีวัด ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------ 

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยอาศัย
อ านาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ นำงอังคณำ  พึ่งพัก 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและการปฏิบัติต่อผู้อื่น 

 ๒. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
 ๓. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีความมีระเบียบวินัย 
 ๔. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๕. ร้อยละของครูที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างกัลยาณมิตร 
 ๖. ร้อยละของครูที่ให้ความรักเมตตาผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาค 
   
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส ำคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นำงอังคณำ  พึ่งพัก 

 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่มีควำมเข้ำใจในจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน ามาประยุกต์ใช้ 

ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๒ 

 ๒. ร้อยละของครูที่มีความเข้าใจในปรัชญำการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. ร้อยละของครูที่มีความเข้าใจในหลักกำรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ร้อยละของครูที่มีความเข้าใจในจุดหมำยการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่มีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๒. ร้อยละของครูที่มีการจัดระบบฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 ๓. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๔. ร้อยละของครูที่มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๕. ร้อยละของครูที่มีการน าผลประเมินผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและ น าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น 
 ๒. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้

อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๓. ร้อยละของครูที่จัดการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๔. ร้อยละของครูที่น าผลการวัดและประเมินผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ผู้รับผิดชอบ นำยคณวรำ  สิละบุตร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 



๓ 

 ๒. ร้อยละของครูที่ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยข้อตกลงและ 
แนวการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน 

 ๓. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติกับนักเรียนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา เพศหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสร้างเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ๔. ร้อยละของครูที่ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียน 
 ๕. ร้อยละของครูที่ให้รางวัลหรือชื่นชมผู้เรียนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน 
   
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ นำยคณวรำ  สิละบุตร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่มีการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. ร้อยละของครูที่น าวัสดุท้องถิ่นมาผลิตและใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 ๔. ร้อยละของครูที่น าเทคนิควิธีในการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองและ 

งานในหน้าที่ 
 ๕. ร้อยละของครูที่ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีและน ามาพัฒนาการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวจ ำเนียร  ชูช่วย 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดและประเมินผล 
 ๒. ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลใน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. ร้อยละของครูที่ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 
 ๔. ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับสภาพจริง 
 ๕. ร้อยละของครูที่น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   
   
   
   



๔ 

มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒. ร้อยละของครูที่ด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๓. ร้อยละของครูที่เลือกใช้เทคนิคการสอนหรือใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
 ๔. ร้อยละของครูที่ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบ นำยรณชัย  บุญประจวบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่จัดป้ายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
 ๒. ร้อยละของครูที่มีมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
 ๓. ร้อยละของครูที่จัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  

อุปกรณ์การเรียน พัดลม ฯลฯ 
 ๔. ร้อยละของครูที่ให้ความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  

เช่น สวนพฤษศาสตร์ สวนสมุนไพร ต้นไม้พูดได้ 
   
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของครูที่ให้ความรักเมตตาผู้เรียนอย่างเสมอภาค 
 ๒. ร้อยละของครูที่ยอมรับและให้ความส าคัญต่อความรู้สึกและความคิดของผู้เรียน 

 ๓. ร้อยละของครูที่เป็นกัลยาณมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๔. ร้อยละของครูที่รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและชุมชน 
 ๕. ร้อยละของครูที่ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
   
   
   
   
   



๕ 

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและ จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ นำยแดนชัย  วงศ์เวียน 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 
 ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๓. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหาร 
 ๔. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
 ๕. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 
   
มำตรฐำนที่ ๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมี

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิด
ริเริ่ม  
มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาได้อย่าง

ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ริเริ่มแนวทางในการพัฒนางานวิชาการท่ีทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง 
 ๓. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ริเริ่มการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 ๕. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรอบรู้และเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา 
   
มำตรฐำนที่ ๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมี

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นำยแดนชัย  วงศ์เวียน 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดให้มีแผนปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผน 
 ๓. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 

ความสามารถ ความถนัด ของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึง 



๖ 

 ๔. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา 

 ๕. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรตาม
แผนงานโครงการ 

 ๖. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารงานตามบุคคลที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 
 ๗. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนประเมิน 

ผลการบริหารงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   
มำตรฐำนที่ ๓ สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียน มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 

ผู้รับผิดชอบ นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
 ๒. สถานศึกษามีอาคารประกอบ เช่น อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ห้องสุขา  

เรือนเพาะช า ฯลฯ ที่เหมาะสมและถูกสุขนิสัย 
 ๓. สถานศึกษามีมุม/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 ๔. สถานศึกษามีห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสม 
 ๕. สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่พอเพียงต่อการจัดการเรียนรู้ 
   
มำตรฐำนที่ ๓ สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียน มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและ 
สร้างเสริมความปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบ นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสะอาด สะดวก ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
 ๒. สถานศึกษามีพ้ืนที่สีเขียวร่มรื่น สวยงามและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๓. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ (สวนหย่อม สวนสมุนไพร) 
 ๔. สถานศึกษามีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สถานที่

ราชการ สถานประกอบการ ศาสนสถาน ฯลฯ) 
 ๕. สถานศึกษามีการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
   
   
   



๗ 

มำตรฐำนที่ ๓ สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียน มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ นำงณัฐณิชำ  กล้ำหำญ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ 
 ๒. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา

ภาคเอกชน 
 ๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจาก

ผู้ปกครองชุมชน ฯลฯ 
 ๕. สถานศึกษาด าเนินการจัดหารายได้เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
  
มำตรฐำนที่ ๓ สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียน มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อ 
การจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นำงหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๓. สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔. สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๕. สถานศึกษามีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
   
มำตรฐำนที่ ๔ สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  

มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำยแดนชัย  วงศ์เวียน 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานอย่างชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝ่าย/งาน 
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วางแผนการด าเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินงานตามแผน 
 ๔. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ติดตาม ตรวจสอบ แลประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รายงานผลการด าเนินงาน 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   
   



๘ 

มำตรฐำนที่ ๔ สถำนศึกษำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบ นำงหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อ 

การใช้งาน 
 ๒. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน 
 ๔. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
 ๕. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการด าเนินงาน 
   
มำตรฐำนที่ ๔ สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  

มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำยแดนชัย  วงศ์เวียน 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และร่วมกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
 ๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
   
มำตรฐำนที่ ๔ สถำนศึกษำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  

มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ผู้รับผิดชอบ นำงณัฐณิชำ  กล้ำหำญ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีไว้อย่าง

ชัดเจน 
 ๒. สถานศึกษาจัดท าแผน/โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 
 ๓. สถานศึกษาน าแผน/โครงการไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
 ๔. สถานศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย 
 ๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   
   
   



๙ 

มำตรฐำนที่ ๔ สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ นำงณัฐณิชำ  กล้ำหำญ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

และครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
 ๒. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
 ๓. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๔. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานตรวจสอบต่อผู้เก่ียวข้อง 
 ๕. สถานศึกษารายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและน าเสนอต่อสาธารณชน  
  
มำตรฐำนที่ ๕ สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

มี ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๓. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานต้นสังกัด 

 ๔. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๕. สถานศึกษาประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   
มำตรฐำนที่ ๕ สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

มี ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาให้ครูส ารวจเกี่ยวกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
 ๒. สถานศึกษาให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๑๐ 

 ๓. สถานศึกษาให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ๔. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   
มำตรฐำนที่ ๕ สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

มี ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ นำงเพชรดำ  แนบเนียน 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาส่งเสริมการผลิตสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัย 
 ๒. สถานศึกษาส่งเสริมการใช้สื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัย 
 ๓. สถานศึกษาประเมินผลการผลิตและการใช้สื่อ 
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕. สถานศึกษา จัดท าทะเบียนสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๖. สถานศึกษาส่งเสริมการดูแลรักษา ซ่อมแซมสื่อที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ 
   
มำตรฐำนที่ ๕ สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

มี ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. สถานศึกษามอบหมายหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับ

ความรู้ความสามารถและความถนัด 
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 
 ๔. สถานศึกษานิเทศติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 
   
   
   
   
   
   



๑๑ 

มำตรฐำนที่ ๕ สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
มี ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวจ ำเนียร  ชูช่วย 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการวัดและประเมินผล 
 ๒. สถานศึกษาวางแผนและจัดระบบการวัดและประเมินผล 
 ๓. สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เอกสารประเมินผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 ๕. สถานศึกษาจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ๖. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 ๗. สถานศึกษารายงานผลการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 ๘. สถานศึกษาประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผล 
   
มำตรฐำนที่ ๕ สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

มี ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ผู้รับผิดชอบ นำงอังคณำ  พึ่งพัก 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาจัดท าแผนและคู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒. สถานศึกษาจัดท าปฏิทินและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 ๓. สถานศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ 
 ๔. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการนิเทศ 
 ๕. สถานศึกษาน าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด 
   
มำตรฐำนที่ ๖ สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  

มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ นำยคณวรำ  สิละบุตร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หลากหลาย 
 ๒. สถานศึกษาจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน 
 ๓. สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 
 ๔. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   
  



๑๒ 

มำตรฐำนที่ ๖ สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. สถานศึกษาประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. สถานศึกษาน าผลการประเมิน การจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ไปปรับปรุงพัฒนา 
 ๔. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในให้ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จ แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ๓. สถานศึกษามีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ของสถานศึกษา 
 ๔. ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมสอดคล้องและ

ปฏิบัติได้ 
 ๕. สถานศึกษาจัดท าและประกาศมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นำยบวงสรวง  น้อมเศียร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 

มีจุดเน้นที่คุณภาพเด็กตามหลักสูตรปรากฏความส าเร็จที่ชัดเจน 
 ๒. สถานศึกษาก าหนดวิธีการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาก าหนดให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการด าเนินงาน โครงการ 

กิจกรรม 
 ๔. สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินตามโครงการ กิจกรรมไว้

อย่างชัดเจน 
 ๕. สถานศึกษาก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 ๖. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 



๑๓ 

 ๗. สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

   
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นำงหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ๒. สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ 

ครอบคลุม ชัดเจนเป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการใช้ 
 ๓. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้ครอบคลุมภาระงานและ

เป็นปัจจุบัน 
 ๔. สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร พัฒนาและให้บริการแก่

ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
 ๕. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
   
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำยฉัตรชัย  ทองจรัส 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบระยะเวลา 
 ๒. สถานศึกษานิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. สถานศึกษาประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 ๔. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด 
 ๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓. สถานศึกษารายงานและน าผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 



๑๔ 

 ๔. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

 ๕. สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
   
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมของบุคลากรและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
 ๒. สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดท าเป็นสารสนเทศ 
 ๔. สถานศึกษารายงานผลการประเมินผลคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา

ในปีถัดไป 
  
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ผู้รับผิดชอบ นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
 ๒. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และแปลผล 
 ๓. คณะกรรมการฯจัดท ารายงานประจ าปี 
 ๔. คณะกรรมการฯน ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบรายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน ติดตามผล และรับข้อมูลย้อนกลับ 
   
   
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. การน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. การใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการศึกษา 

ในปีถัดไป 
 ๓. การด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง

เพ่ือยกระดับและพัฒนาการศึกษา 
 ๔. การด าเนินการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 



๑๕ 

มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำพัฒนำตำมโนโยบำย และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็น
มำตรกำรเสริม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นำงณัฐณิชำ  กล้ำหำญ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษาที่ได้จากการประเมินและน ามาใช้ก าหนด

นโยบายโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 ๒. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมพิเศษของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนอย่าง

น้อย ๒ โครงการต่อปีการศึกษา 
 ๓. การด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 ๔. การด าเนินการนิเทศติดตามของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด 
 ๕. การให้ผู้เรียนมีส่วนของกับสถานศึกษาในโครงการพิเศษร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 ๖. การด าเนินการพิเศษที่เกิดเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา

และสังคม 
   
มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำพัฒนำตำมโนโยบำย และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็น

มำตรกำรเสริม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ  
รักษามาตรฐานและ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกชกำนต์  แสงอธิวัชร์ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. การด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม

พิเศษเพ่ือปรับปรุง พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๒. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
 ๓. การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
 ๔. การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
 ๕. ผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างสร้าง

คุณค่าแก่สถานศึกษา 
   
   
   
   
   
   
   
   



๑๖ 

มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ 

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกชกำนต์  แสงอธิวัชร์ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมตาม

กาลเทศะ 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่เดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อยและมีสัมมาคารวะ 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 ๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
   
มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกชกำนต์  แสงอธิวัชร์ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไม่ลอกการบ้าน 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่พูดแต่ความจริง (ไม่โกหก) 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 
   
มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ มีความกตัญญูกตเวที 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกรรณิกำ  ทองอำจ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่รักเคารพพ่อแม่ผู้ปกครองและแสดงออกซ่ึงการตอบแทนพระคุณ

อย่างเหมาะสม 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ระลึกพระคุณครูบาอาจารย์และแสดงออกซ่ึงการตอบแทนพระคุณ

อย่างเหมาะสม 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวชุมชนและ

สังคม 
   
   

 
   

   

   

   
   



๑๗ 

มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวละเอียด  บดีรัฐ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตสาธารณะ 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความมีน้ าใจหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือผู้อื่นและเพ่ือส่วนร่วม 
   
มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕ ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอรนุช  เพียลำด 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างเหมาะสมคุ้มค่า 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการประหยัด เช่น ธนาคารขยะ การออมทรัพย์  

กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้น้ า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ทั้งของตนเองและของ

ส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
   
มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ผู้รับผิดชอบ นำงทัตฌำ  ไชยศรีษะ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 

และของไทย 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจ ประพฤติ ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงการนิยมไทย 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
   
มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ นำงจุฑำรัตน์  ศรีค ำ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่บอกผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเองและสังคมจากการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อม 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ช่วยรักษาบริเวณโรงเรียนและรักษาสาธารณสมบัติ 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น 



๑๘ 

มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๘ เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ นำยฉัตรชัย  ทองจรัส 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงของโรงเรียน 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
   
มำตรฐำนที่ ๑๐ ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน  

มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวจ ำเนียร  ชูช่วย 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารพิจารณาจากการรับและส่งสาร

วัฒนธรรมในการใช้ภาษาการเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อ
การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและทัศนะของตนเอง 

 ๒. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความสามารถในการคิดพิจารณาจากการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ การคิด
วางแผนท างานอย่างเป็นระบบ การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคม 

 ๓. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาพิจารณาจาก 

การเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมการแสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ การใช้เหตุผลคุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 

 ๔. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตพิจารณาจากการติดต่อสื่อสาร
และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในเชิงบวกและท างานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ใน
ฐานะเป็นสมาชิกในสังคมการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 ๕. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพิจารณาจากการใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการสร้างชิ้นงาน  
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

   
   



๑๙ 

มำตรฐำนที่ ๑๐ ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน  
มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมือง
อาเซียน 

ผู้รับผิดชอบ นำยคณวรำ  สิละบุตร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลประชาคมอาเซียน 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความตระหนักเห็นความส าคัญของประชาคมอาเซียน 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 
มำตรฐำนที่ ๑๐ ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน  

มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ นำยคณวรำ  สิละบุตร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   
มำตรฐำนที่ ๑๐ ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน  

มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ผู้เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน 
และทักษะอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ นำงเพชรดำ  แนบเนียน 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการพูดค าทักทายหรือค าพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ด้วยภาษาของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามระดับชั้น 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะอาชีพ 
   
มำตรฐำนที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำมร่วมกับ 

ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออำชีพสุจริต มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการและการท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบคอบ จนกระทั่งงานส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ นำงกรวิพำ  ส ำโรง 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวางแผนการท างาน 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการท างานครบตามล าดับขั้นตอน 



๒๐ 

 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่อธิบายขั้นตอนการท างานและผลงานที่เกิดข้ึนทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่
มีข้อบกพร่อง 

 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ปรับปรุงงานและพัฒนาผลงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่รักงานท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและภูมิในในผลงานของ

ตนเอง 
   
มำตรฐำนที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำมร่วมกับ 

ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออำชีพสุจริต มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ผู้รับผิดชอบ นำยวัชโรทร  ทิมแหง 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการร่วมกันท างานเป็นทีม 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่รับผิดชอบงานกลุ่มมอบหมายและขจัดความขัดแย้งในการท างานได้ 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถแสดงความชื่นชมหรือตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับการท างานใน

กลุ่มได้อย่างชัดเจน 
   
มำตรฐำนที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำมร่วมกับ 

ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออำชีพสุจริต มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนันทวัน  ปิ่นทอง 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่จ าแนกอาชีพที่สุจริตและไม่สุจริตได้ 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร้อมให้เหตุผลประกอบ 
   
มำตรฐำนที่ ๑๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมี

ควำมสุข มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ผู้รับผิดชอบ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์ 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถคิดสังเคราะห์ 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถคิดสร้างสรรค์ 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
   
  
  
  



๒๑ 

มำตรฐำนที่ ๑๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้รับผิดชอบ นำยเอนก  นันทรำกร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถรับผิดชอบในงานที่ท า 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคคล 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ

สภาพแวดล้อม 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   
มำตรฐำนที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ

พัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเนื่อง ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผู้รับผิดชอบ นำงนำตยำ  ฤทธิธรรม 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
  ร้อยละของผู้เรียนที่ค้นคว้าหาความรู้และสรุปได้ด้วยตนเอง 
   
มำตรฐำนที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ

พัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเนื่อง ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกชกำนต์  แสงอธิวัชร์ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
   
   
 

 
  

   
   
   
   



๒๒ 

มำตรฐำนที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพ  
มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นำยวัชโรทร  ทิมแหง 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด เรียบร้อยและเครื่องใช้ส่วนตัว

สะอาด 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจร่างกาย และมีรายงานผลการตรวจร่างกาย 
 ๗. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขหรือ กรมพลศึกษา หรือ ส านักงานกองทุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) 

   
มำตรฐำนที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพ  

มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย 

อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ผู้รับผิดชอบ นำยอรรณพ  บ่อน้อย 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักประโยชน์และโทษของการใช้อินเตอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส านึกแห่งความปลอดภัยและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามวัย 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ เช่น ปัญหาชู้สาว ปัญหาการล่วงละเมิด

ทางเพศ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
   
   
   
   
   
   
   
   



๒๓ 

มำตรฐำนที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพ  
มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ด ี

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสมจิตร  นำมกระโทก 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความร่าเริงแจ่มใสยิ้มแย้มพูดคุยทักทาย เพื่อน ครู และผู้อื่น 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนตามวัย 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ากับเพ่ือนได้ดีเป็นที่รักของเพื่อน 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มาเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียน 
   
มำตรฐำนที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพ  

มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และ

วรรณศิลป์ 
ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร  ยำแก้ว 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสนใจศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปะและการวาดภาพที่ตนเองภาคภูมิใจ 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
   
มำตรฐำนที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพ  

มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๕ ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ผู้รับผิดชอบ นำยอรรณพ  บ่อน้อย 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้กติกาการแข่งขันกีฬาที่ตนเองสนใจ 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจชมการแข่งขันกีฬา 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
   
   
   
   
   
   



๒๔ 

มำตรฐำนที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น  
มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ นำยฉัตรชัย  ทองจรัส 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนโดยระบุ

เป้าหมายและวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ก าหนด 
 ๓. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และวัตถุประสงค์ 
 ๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น ตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
 ๕. อัตลักษณ์ของผู้เรียนได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก 
   
มำตรฐำนที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น  

มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำยฉัตรชัย  ทองจรัส 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
 ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดย

ระบุเป้าหมายและวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา

เกิดผลดีต่อชุมชนและท้องถิ่น 
 ๕. เอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก 
   
มำตรฐำนที่ ๑๖ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวประสงค์  คู่ควร 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในด้านความสามารถ 

ในการสื่อสาร 
 ๒. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
 ๓. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในด้านความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา 



๒๕ 

 ๔. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในด้านความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต 

 ๕. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในด้านความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

 ๖. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนในด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน (อัตลักษณ์) 

   
มำตรฐำนที่ ๑๖ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
ผู้รับผิดชอบ นำงจุฑำรัตน์  ศรีค ำ 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อครูในการปฏิบัติตนต่อศิษย์ ด้วย

ความรักและความเมตตาอย่างเสมอภาค 
 ๒. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อครูในการประพฤติปฏิบัตตินเป็น

แบบอย่างท่ีดี 
 ๓. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อครูในการจัดการเรียนรู้ 
 ๔. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อครูในการติดตามและรายงานผล

การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อครูในการให้ความช่วยเหลือและ

บริการแก่ชุมชน 
   
มำตรฐำนที่ ๑๖ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอรนุช  เพียลำด 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา

สถานศึกษาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๒. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้าง

ชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา 
 ๓. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมของชุมชน 
 ๔. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ให้บริการชุมชน 
 ๕. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพัฒนา

สถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ 
   
   
   
   



๒๖ 

มำตรฐำนที่ ๑๖ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นำงกรวิพำ  ส ำโรง 
 มีหน้าที่รวบรวมและเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 ๑. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในด้านเอกลักษณ์และ

ชื่อเสียงของสถานศึกษา 
 ๒. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียน

การสอน 
 ๓. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในระบบการดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนและการบริการ 
 ๔. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในด้านอาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ 
 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      

 

     (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 
 


