
๑ 

 
ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ(อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที่  ๒๘/๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------------ 
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  
โดยอาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 
๒๗  และประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
 ประเด็นที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ ผ่านการประเมินทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการสื่อความ 

ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางอังคณา  พ่ึงพัก ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒. นางสาวอภิญญา  กลางหล้า ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๓. นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ต าแหน่ง คร ู
  ๔. นายณรงค์พล  เสือน้อย ต าแหน่ง ผู้ช่วยคร ู
 ๒. ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีทักษะการคิดค านวณระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 
  ๒. นายบวงสวง น้อมเศียร ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๓. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๔. นางณัฐณิชา กล้าหาญ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
     
     
     
     
     



๒ 

 ประเด็นที่ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีชิ้นงาน/ภาระงานและคุณภาพที่เกิดจากการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด

ตามแนวคิด Thinking School ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ครูประจ าชั้นทุกคน   
 ประเด็นที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนชั้น ม.1-๓ ร้อยละ ๘๐ มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานที่มี

คุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ ๓ 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ครูผู้สอน SBMLD ทุกคน   
 ๒. ผู้เรียนชั้น ม.๔-๖ ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 

ทีม่ีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ ๓ 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒. นางเพชรดา แนบเนียน ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๓. นางสาวพิมลมาศ  มงคลการ ต าแหน่ง อัตราจ้าง 
 ประเด็นที่ ๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สอบผ่านการประเมินมาตรฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ตามท่ีสถานศึกษา  

ก าหนดอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒. นางเพชรดา แนบเนียน ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๓. นางสาวพิมลมาศ  มงคลการ ต าแหน่ง อัตราจ้าง 
 ประเด็นที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่าที่สถานศึกษาก าหนด 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒. ครูผู้สอนทุกคน   
     
     
     
     
     



๓ 

 ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๔๕ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ไม่ต่ ากว่าที่สถานศึกษาก าหนด 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้น ม.๓ และ 
ม.๖ 

  

 ประเด็นที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒. นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๓. นางสาวประสงค์ คู่ควร ต าแหน่ง คร ู
     
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน (๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
 ประเด็นที่ ๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตั้งแต่ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ครูที่ปรึกษาทุกชั้น   
 ประเด็นที่ ๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นายคณวรา สิละบุตร ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๒. นางสาวละเอียด บดีรัฐ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๓. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๔. นางจุฑารัตน์ ศรีค า ต าแหน่ง ผู้ช่วยคร ู
     
     
     
     
     



๔ 

 ประเด็นที่ ๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีผลการประเมินคุณภาพ ไม่น้อยกว่าระดับ  3 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นทุกคน   
 ประเด็นที่ ๔ มีสุขภาวะทางกายและจิตสังคม 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมออยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นางสาวอภิญญา กลางหล้า ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๒. นางสาวพัชรินทร์ จเูจริญ ต าแหน่ง ผู้ช่วยคร ู
  ๓. ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นทุกคน   
 ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์อนามัยและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐานของ กรมพลศึกษา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  ๑. นายวัชโรทร ทิมแหง ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๒. นายอรรณพ บ่อน้อย ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 ๓. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไม่ต่ ากว่า  

๑๕ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นางสาวสมจิตร นามกระโทก ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ประเด็นที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ ๓ 

  ผู้รับผิดชอบ   
  นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
   
   
   
   
   



๕ 

 ประเด็นที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. สถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจรเดมิ่ง (PDCA) อย่างรอบด้าน 

อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมากขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 ๒. สถานศึกษามีข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
  ผู้รับผิดชอบ   
  นายบวงสวง น้อมเศียร ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ๓. สถานศึกษามีกระบวนการนิเทศการศึกษาที่หลากหลายอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ประเด็นที่ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. สถานศึกษามีการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นายประชาเล็ต เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ๒. สถานศึกษามีการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ผู้เรียนทุกคน อยู่ในระดับดีมาก

ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นางสาวสมจิตร นามกระโทก ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 ประเด็นที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีการอบรม/สัมมนา ตรงกับ

วิชาชีพของตน อยู่ในระดับดีมาก 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นายแดนชัย วงค์เวียน ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ประเด็นที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นายฉัตรชัย ทองจรัส ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 



๖ 

 ๒. สถานศึกษามี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนอยู่ใน ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 

  ผู้รับผิดชอบ   
  นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ประเด็นที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ตามศักยภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ประเด็นที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดตามแนวทาง Thinking School 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ประเด็นที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ครูร้อยละ ๘๐ พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ประกอบการจัดการเรียนสอนที่สอดคล้องกับสาระที่สอนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมี
ความสุขสนุกในการเรียนรู้ 

  ผู้รับผิดชอบ   
  นางเพชรดา แนบเนียน ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 ประเด็นที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ครูร้อยละ ๘๐ มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปบริหารจัดการและ

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนก่อให้เกิดความรักใคร่เมตตาและมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
เชิงบวกต่อผู้เรียน 

  ผู้รับผิดชอบ   
  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
   
   
   
   
   



๗ 

 ประเด็นที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธกีาร

ที่หลากหลาย ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ   
  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ประเด็นที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ครูร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนและวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียน

ตามสภาพจริงและมีผลการประเมินคุณภาพ เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าระดับ ๓ 

  ผู้รับผิดชอบ   
  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      

 

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

 
 


