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ก 

 

ค ำน ำ 
 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา
ทุกระดับมีคณุภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อน
ถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน ไม่เพ่ิมภาระ
การจัดท าเอกสารให้สถานศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายส าคัญ
ที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึง
เป้าหมาย คือ มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึน 
   เอกสารเล่มนี้จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเมืองถลาง ส าหรับใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และเตรียมการ
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้เกิด
ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเมืองถลาง   
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเมืองถลาง ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท า
เอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์  สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

   
 

 
               ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา  

      โรงเรียนเมืองถลาง 
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สำรบัญ 
 
ส่วนที ่                     หน้ำ 

 • ค าน า  ก 

 • สารบัญ  ข 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ๑ 

 • มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน                                                                        ๔ 

 • มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๙ 

 • มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                           ๑๓ 

ประกำศโรงเรียนเมืองถลำง เร่ือง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ  
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ 
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑                                                                      ๑๖                                             
 • มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑๗ 

 • มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๙ 

 • มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๒ 

ภำคผนวก 
• ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดท า 
   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
            ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
          การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริงประเมินได้จริง 
กระชับ และจ านวนน้อยแต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริงข้อมูลที่ได้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ   
ระดับ  1   ก าลังพัฒนา    
ระดับ  2   ระดับปานกลาง     
ระดับ  3   ระดับดี  
ระดับ  4   ระดับดีเลิศ 
ระดับ  5   ระดับยอดเยี่ยม    

รายละเอียดของมาตรฐาน ประกอบด้วย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

                           และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ            
    คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ ต่่ากว่าเป้าหมายที่    
          สถานศึกษาก่าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
      2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
ระดับ 2  ปานกลาง  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่ 
          สถานศึกษาก่าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
      2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
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ระดับ 3  ดี  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่ 
         สถานศึกษาก่าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ 
          คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
      5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่าง 
           เหมาะสมปลอดภัย 
      6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
ระดับ 4  ดีเลิศ  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่ 
          สถานศึกษาก่าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ 
           คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
      5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม 
           ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท่างาน 
      6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
           และการท่างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
ระดับ 5   ยอดเยี่ยม  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่ 
           สถานศึกษาก่าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 



6 
 

      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ 
           คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน่าไปใช้เผยแพร่ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมใน 
           ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท่างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
      2)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ 
           ท่างานหรืองานอาชีพ 
      3)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนดเป็นแบบอย่างได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
           ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
      5)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      6)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 

 

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผลการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึก
พฤติกรรมทางสังคม 
 - สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น การ
เข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น การ่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็น
คนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบ 
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ค าอธิบายของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ผู้เรียนมีทักษะในการ

อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมี  ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์  
สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  
การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าใน  
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
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๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก่าหนดไม่ชัดเจน 
      2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 
ระดับ 2  ปานกลาง 
      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก่าหนดชัดเจนเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
          ของสถานศึกษา 
ระดับ 3  ดี 
      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก่าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
          เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
          ของสถานศึกษา 
      3)  ด่าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก  
           กลุ่มเป้าหมาย 
     4)   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ  4  ดีเลิศ 
      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก่าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
          ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
           มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
      3)  ด่าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
           กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ 
           สถานศึกษา 
      5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
           และมีความปลอดภัย 
      6)  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
           กับสภาพของสถานศึกษา 
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 ประเด็นพิจารณา 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น  กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิ จด าเนินการอย่างไร  

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก่าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
          ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ   
          เปลี่ยนแปลง 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
           มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน่าข้อมูลมาใช้ใน 
           การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
      3)  ด่าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
           กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ 
            สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
      5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
            และมีความปลอดภัย 
       6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
            กับสภาพของสถานศึกษา 
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ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง
อย่ างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่ การปฏิบัติ อย่ าง ไร สถานศึกษาแบ่ งบทบาทหน้าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ  
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
สถานศึกษามี เครือข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษา  
มีการก ากับติดตามและวิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 
 

ค าอธิบายของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมาย
รวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 

บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
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๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

           ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
           ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
           ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
      1)  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
      2)  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
ระดับ 2  ปานกลาง 
      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
           สถานศึกษา และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการด่าเนินชีวิต 
      2)  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน่าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ 3  ดี 
      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
           สถานศึกษา และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการด่าเนินชีวิต 
      2)  ใช้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน่าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 4  ดีเลิศ 
      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
           สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน่าสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการด่าเนินชีวิต 
      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
           ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน่าผลมา 
           พัฒนาผู้เรียน 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      4)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
           สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน่าสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการด่าเนินชีวิตและมี 
           การเผยแพร ่
      2)  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย 
           สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
           ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน่าผลมา 
           พัฒนาผู้เรียน 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      4)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
           จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
           ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
เรียนรู้ ฯลฯ 
 - สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้ค าถามที่หลายหลายระดับเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน เช่น ความ
เป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความ
กระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความ
สนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ หรือร่วม
ประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
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ค าอธิบายของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
                ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รั บการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
             ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
             ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล  
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
            ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครูและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา     ขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โรงเรียนเมืองถลางได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองถลางมีคุณภาพและมาตรฐาน    จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

                      ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
                       (นายวัชรศักดิ์   สงค์ปาน) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองถลาง 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองถลาง  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน  

การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร  

ระดับ ๒ ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
- นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับ ๒ ขึ้นไป (การคิดค านวณ) 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- นักเรียนร้อยละ ๖๐ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล 

ความน่าเชื่อถือ สรุปคุณค่า แนวคิด แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง  
จากเรื่องที่อ่าน ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไป ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ จัดท าโครงงานและผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนในสาระเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดี 
- นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 
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ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ 

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี 

ต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๘ ประการ ผ่านเกณฑ์ในระดับ ๒ ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและ 
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ 
และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรม 
  ของ สพฐ. 
- นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนในรายวิชาหน้าที่ชาวพุทธ 
  ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และ 
 จิตสังคม 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

- นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใจผู้อ่ืน แสดงออกอย่างเหมาะสม  
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

อย่างชัดเจนทุก ๆ ๓ ปี 
- สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อรับฟังความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีการจัดโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด 
รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนเมืองถลางมีการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนเมืองถลางมีการบริหารอัตราก าลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนเมืองถลางมีระบบการนิเทศภายใน 
 การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ

ต่อผลการจัดการศึกษา 
- ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนเมืองถลางมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ๔ 
รายการ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนเมืองถลางมีการด าเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และกลุ่มเป้าหมาย  

- ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนเมืองถลางมีการการน าหลักสูตรสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  
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ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
 - ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนเมืองถลางมีการด าเนินการตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการพัฒนาความถนัดของผู้เรียน 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- ครูได้รับการนิเทศติดตามตรงตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่างน้อย 

๒ ครั้งต่อภาคเรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้  

ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ไม่น้อยกว่า 
๕๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   

- ครูผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 
ที่สถาบนัคุรุพัฒนารับรองไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง และไม่เกิน ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมตรงตามหรือ
สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน 
 ที่เพียงพอส าหรับนักเรียน 
- โรงเรียนมีห้องสมุด และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนจัดระบบจัดหา การพัฒนาและบริการ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ที่เพียงพอ 
- โรงเรียนเมืองถลางจัดให้มี ระบบ ZchoolMate ใช้ส าหรับเก็บ

ข้อมูล  ลดงานครู และส่งข้อมูลถึงผู้ปกครอง ใช้เพ่ือวิเคราะห์
นักเรียนในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเช่น การน าข้อมูลการส่งการบ้านมา
วิเคราะห์ความรับผิดชอบของนักเรียน หรือการทานอาหาร 
ในแต่ละม้ือแสดงถึงความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ 

- โรงเรียนเมืองถลางจัดให้มี ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน(Student 
support) ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
 มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ

ด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง คุณค่าของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 - โรงเรียนเมืองถลางจัดให้มี ระบบบริหารสารสนเทศส านักบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย(SESA) ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของ
สถานศึกษา ทั้งข้อมูลของโรงเรียน นักเรียน บุคลากร รวมไปถึง
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 

- โรงเรียนเมืองถลางจัดให้มี ระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS  
 เป็นระบบการรายงานผลการเรียนแบบออนไลน์ สามารถบันทึก

บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ และบันทึกต่อเนื่อง
อย่างเป็นปัจจุบัน และรายงานทุกสิ้นภาคเรียน ผู้ปกครองและ
นักเรียนยังสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ในระบบออนไลน์ 

- โรงเรียนเมืองถลางจัดให้มี ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- ครูร้อยละ ๖๐ มีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ active learning

ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  
โดยเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

- ครูร้อยละ ๑๐๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการน าเสนอโครงงานในกิจกรรมเปิดบ้าน

วิชาการ (Open House) 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด โดยให้

นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- ครูร้อยละ ๘๐  มีการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ครูร้อยละ ๖๐  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
- มีห้องสมุดเพ่ือบริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

ระดับคุณภาพ ดี 
- ครูร้อยละ ๑๐๐  ช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือดูแลนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพฤติกรรม 
 ด้านวิชาการ ทุนปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรรมที่แสดงความรักต่อครู เช่น 

กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต เป็นต้น 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ๒ 

ขึ้นไป 
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ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน  

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของการ

วัดประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์การตัดสินการ
ประเมิน 

- ครูร้อยละ ๘๐ มีเครื่องมือวัดและวิธีการวัดประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตรงตามตัวชี้วัด 

- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ตรงตามตัวชี้วัด 

- ครูร้อยละ ๘๐ มีการบันทึกหลังสอนเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
ระบุจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนเพื่อหาวิธีการซ่อมเสริมผู้เรียน 

- ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดท าเอกสารการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับรายงานการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดภาค 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ดี 
- ครูร้อยละ ๑๐๐  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูร้อยละ ๗๐  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ 

- ครูร้อยละ ๖๐ บันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ลงใน logbook ตามเอกสารที่โรงเรียนก าหนด  
และมีข้อมูลป้อนกลับของผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

ค าสั่งโรงเรียนเมืองถลาง 
ที ่๑๒๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ จัดท ารายงาน จัดเตรียมเอกสาร 
        และตอบค าถาม ต่อคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเมืองถลำง 
ที ่๑๒๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ จัดท ำรำยงำน จัดเตรียมเอกสำร 
        และตอบค ำถำม ต่อคณะกรรมกำรประเมินกำรประกันคุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
----------------------------------- 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยให้โรงเรียนด ำเนินกำรบริหำรโรงเรียนโดยใช้
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และรองรับกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ จัดท ำรำยงำน จัดเตรียมเอกสำร และตอบค ำถำม ต่อคณะกรรมกำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
 มีหน้ำที ่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ เพ่ือให้กำรเตรียมรับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
 ภำยในสถำนศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยวัชรศักดิ์ สงค์ปำน ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยสมชำย บุญรักษำ  รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเมืองถลำง รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำงสำยชล ส่งแสง รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๔ นำงสำวอัจฉรี สิริเสมอภำค ครู ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยฉัตรชัย กำญจนะ ครู ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 ๑.๖ นำงสำวภรวดี เต็มเปี่ยม คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๗ นำงสำวภัควลัญชญ์ ศรีนำค คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๘ นำงดุษฎี ศิริกิจวัฒนำ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๙ นำงสำวอุษำรัตน์ อำมุตตำภรณ์ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๑๐ นำงอรญำ อัญโย เนียมนำค คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๑๑ นำยอดิศร รัชนิพนธ์ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๑๒ นำงสำวอนุกูล สงกรด คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๑๓ นำงสำวนิศำรัตน์ ถนอมนำ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 



 ๒ 
 
 ๑.๑๔ นำงสำวกฤษฎี ขุนทองจันทร์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๑๕ นำงสำวอรพรรณ พินพวง ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๑.๑๖ นำยปรัชญำ ละงู คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๑๗ นำยเกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่  
 มีหน้ำที ่จัดเตรียมสถำนที่ และติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำยสมชำย บุญรักษำ รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเมืองถลำง    ที่ปรึกษำ 
 ๒.๒ นำยฉัตรชัย กำญจนะ ครู ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำยอำคม สุวรรณบ ำรุง คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงสำวนิศำรัตน์ ถนอมนำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๒.๕ นำยภำนุวัฒน์ รำยำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๒.๖ นำยนพกร อำแว ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๒.๗ นำยซูกีพลี วำโต ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๒.๘ นำยวีระวัฒน์ เวชสิทธิ ์ เจ้ำหน้ำที่โสตฯ โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๒.๙ นำงสำววชิญำพร ชำวนำ ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๒.๑๐ นำงสำวลัดดำวัลย ์ทองแก้ว ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๒.๑๑ นักกำรภำรโรงที่ได้รับมอบหมำย 
 ๒.๑๒ นำยสิทธิโชค วิจิตรทววีงศ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๑๓ ว่ำที่รต.หญิง กนกวรรณ ภักดี คร ูโรงเรียนเมืองถลำง             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   
 มีหน้ำที ่เป็นพิธีกร ประชำสัมพันธ์ ด ำเนินกำรเข้ำสู่กำรประเมินและหลังกำรประเมิน พร้อมทั้งประสำนงำน
 เกี่ยวกับกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย 
     ๓.๑ นำงฑิตฐินันท์ ชูทอง คร ูโรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
     ๓.๒ นำงสำวบุษยมำศ  แก้วเทวำ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
     ๓.๓ นำงสำวสิเรียม เนียมน ำ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
     ๓.๔ นำงสำวกฤษยำ เผือกแดง คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำเสนอ ตอบค ำถำม และเตรียมร่องรอยหลักฐำน มำตรฐำนงำนประกันคุณภำพ 
ภำยในสถำนศึกษำ ๓ มำตรฐำน (ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกำศ ณ วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑) เพื่อรองรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
ประเมินกำรประกันคุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก 

 มีหน้ำที่ น ำเสนอ ตอบค ำถำม และเตรียมร่องรอยหลักฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่ได้รับมอบหมำย    
 เพ่ือรองรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินกำรประกันคุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย  

 ๔.๑ ฝ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ 
 ๔.๑.๑ นำยพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๑.๒ นำยสมชำย บุญรักษำ รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๑.๓ นำงสำยชล ส่งแสง รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๑.๔ นำงสำวอัจฉรี สิริเสมอภำค ครู ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 ๔.๑.๕ นำยฉัตรชัย กำญจนะ ครู ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๔.๒ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
 ๔.๒.๑ นำงภัควลัญชญ์ ศรีนำค คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๒.๒ นำงสำวนิศำรัตน์ ถนอมนำ   คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๒.๓ นำงดุษฎี ศิริกิจวัฒนำ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๒.๔ นำงสำวอุษำรัตน์ อำมุตตำภรณ์ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๒.๕ นำงอรญำ อัญโย เนียมนำค คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๒.๖ นำงสำวอนุกูล สงกรด คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๒.๗ นำงสำวภรวดี เต็มเปี่ยม คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๔.๒.๘ นำงสำวกฤษฎี ขุนทองจันทร์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 

 ๔.๓ หัวหน้ำมำตรฐำนงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ ๓ มำตรฐำน  
   (ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   ประกำศ ณ วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑) 

   มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑) นำงสำวนฤนงค์ คล้ำยชะเอม  ครู โรงเรียนเมืองถลำง             ประธำนกรรมกำร 
 ๒) นำยวีรยศ เอกรัตน์   คร ูโรงเรียนเมืองถลำง        รองประธำนกรรมกำร 
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 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑.๑.๑ นำงสำวนฤนงค์ คล้ำยชะเอม ครู โรงเรียนเมืองถลำง  ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๑.๒ นำงปรำณี แสวงผล   ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 

๑.๑.๓ นำงดุษฎี ศิริกิจวัฒนำ   ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๔ นำงกันยำ ค้ำขึ้น   ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๕ นำงสุภัค สังขรักษ์  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๖ นำงสำวปภรรษ ภิรมย์ญำ  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๗ นำยพิสิฐษ์ เนำว์ไพร  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๘ นำงอรญำ อัญโย เนยีมนำค  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๙ นำงอุบลมณี ตั่นเล่ง  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๑๐ นำงสำวอุษำรตัน์ อำมุตตำภรณ์  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๑๑ นำงสำววัลย์ลิกำ สวสัดี  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๑๒ นำงสำวสุกำนดำ นิลสุข  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๑๓ นำงภัควลัญชญ์ ศรีนำค  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๑๔ นำยอดิศร รัชนิพนธ์  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๑.๑.๑๕ นำงสำวกฤษฎี ขุนทองจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๑.๑.๑๖ นำงสำวสุมำภรณ์ ยอแสง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๑.๑.๑๗ นำงสำววิชญำพร ชำวนำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๑.๑.๑๘ นำงสำวลัดดำวัลย์ ทองแก้ว ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๑.๑.๑๙ นำงนภัทร สมบัติ  ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๑.๒๐ นำงสำวนิศำรัตน์ ถนอมนำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑.๒.๑ นำยวีรยศ เอกรัตน์           ครู โรงเรียนเมืองถลำง  ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒.๒ นำยกฤษฎำ ขันธ์ทอง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๓ นำงสำวปรียำ ศักดิ์มำส ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๔ นำยอุดมภัค ศรีนำค ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๕ นำงวันเพ็ญ วำระแก่นทรำย ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๖ นำยสัญญำ ส่งแสง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๗ ว่ำที่ รต.หญิงชยำนันท์ แท่นแสง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๘ นำงสำวอนุกูล สงกรด ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๙ นำยนโิรจน์ เนำวบุตร ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๐ นำงสำววันวิสำ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
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  ๑.๒.๑๑ นำงสำวสิรินำถ บัวกำรรกิจ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๒ นำงสำวภัทรจินันท์ จันทมัด ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๓ นำงสำวพิชชำ เหล่ำเพชรสกุลชัย ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๔ นำงสำวสุนันทำ ขุนฤทธิ์ส คร ูโรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๕ งนำงสำวดวงอนงค์ เป๋ำเงิน ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๖ นำยเกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๗ นำยปิยวัฒน์ ผิวด ำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๘ นำยนพกร อำแว ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๑๙ นำงสำวอมรพรรณ ส ำลีร่วง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๒๐ นำงสำวปิยธิดำ จิ้วสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๒๑ นำงสำวกฤษฎี ขุนทองจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๑.๒.๒๒ นำงสำวจุฑำรัตน์ บุญเกื้อ ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 

  ๑.๒.๒๓ นำงณโรบล ศรีเกตุ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 นำงสำวอัจฉรี  สิริเสมอภำค คร ูโรงเรียนเมืองถลำง             ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
  ๒.๑.๑ นำงสำวกฤษฎี ขุนทองจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๑.๒ นำงวันเพ็ญ วำระแก่นทรำย ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๓ นำงดุษฎี ศิริกิจวัฒนำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๔ นำงณัฏฐธิดำ อุมำจิ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๕ นำงสำวไอรีนส์ จันทรพ์รมมำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๖ นำงสำวไซนำบ สุวำมนี ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๗ นำงภัควลัญชญ์ ศรีนำค ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๒ นำงสำวนิศำรัตน์ ถนอมนำ   ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๔ นำงสำวอุษำรัตน์ อำมุตตำภรณ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๕ นำงอรญำ อัญโย เนียมนำค ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๖ นำยบรรพต จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๗ นำงสำวภรวดี เต็มเปี่ยม ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๘ นำงสำวอนุกูล สงกรด ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๘ นำงสำวศิริพร คงขำว ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๙ นำงสำวอัจจิมำ วำหะ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๑๐ นำงสำวพิชชำ เหล่ำเพชรสกุลชัย ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
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  ๒.๑.๑๑ นำงกัลยำณี กองเงิน ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๑๒ นำงสำวกฤษยำ เผือกแดง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๑๓ นำยสุรใจ เกษเหมือน ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๒.๑.๑๔ นำงสำวอรพรรณ พินพวง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  ๒.๒.๑ นำงสำวอัจฉรี สิริเสมอภำค ครู โรงเรียนเมืองถลำง  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒.๒ นำยฉัตรชัย กำญจนะ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๒.๓ นำงสำววลัยลักษณ์ ผลเกิด ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 

๒.๒.๔ นำงณัฏฐธิดำ อุมำจิ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๕ นำงสำวไทยน้อย พรำยอินทร์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๖ นำงสำวอุษำรัตน์ อำมุตตตำภรณ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๗ นำงสำวภรวดี เต็มเปี่ยม ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๘ นำงสำวรัชฎำ จิรธรรมกุล ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๙ นำงสำวไอรีนส์ จันทรพ์รมมำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๑๐ นำงสำวสำธิญำ ดรณุศิลป์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๑๑ นำยภำนุวัฒน์ รำยำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๑๒ นำงสำวชนกนำถ ทองตรำชู ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๑๓ นำงสำวสิเรียม เนียมน ำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๑๔ นำงสุกัญญำ ศิริก้ำนตรง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๒.๑๕ นำงสำวกรกมล จั่นแก้ว ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๒.๒.๑๖ นำยอำนนท์ เตชเสนสกุล ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๒.๒.๑๗ นำงกมลรัตน์ คงนคร ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๒.๑๘ นำงสำวสุภำภรณ์ สขุเกิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  และทุกกลุ่มเป้ำหมำย   
  ๒.๓.๑ นำยวีรยศ เอกรัตน์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๓.๒ นำงสวุรรณำ นึกควำมหลัง คร ูโรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๓.๓ นำงอรญำ อัญโย เนียมนำค ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๓.๔ นำงผกำทิพย์ ฤทธิ์รักษ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๓.๕ นำงฑิตฐินันท์ ชูทอง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 

๒.๓.๖ นำยนโิรจน์ เนำวบุตร ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๗ นำงสำวมณีรัตน์ สิทธยิำกร ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๘ นำงสำวทัณฑิกำ เทพศิริอ ำนวย ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
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๒.๓.๙ นำงปรำณี สุดสวำสดิ ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๐ นำงเกศรินทร์ ดิลกคณุำกุล ชำพิทซ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๑ นำงอุบลมณี ตั่นเล่ง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๒ นำยสิทธิโชค วิจิตรทวีวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๓ นำงบุษรำคัม เรืองด ำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๔ นำงเรณุกำ พิชัยรัตน์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๕ นำงจุติพร บุญเรือง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๖ นำงสำวเฉลิมพร เพ่ิมทรัพย์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๗ นำงสำวอัจจิมำ วำหะ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๘ นำงสำวสุนันทำ ขุนฤทธิ์สง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๑๙ นำงสำวสุภำภรณ์ สขุเกิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๒๐ นำยศิริวัฒน์ ปิ่นทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๒๑ นำงสำวบุษยมำศ แก้วเทวำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
๒.๓.๒๒ นำยจักเรนทร์ จิตหำญ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๒.๓.๒๓ นำยทรงวุฒิ รักษำสรณ์ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๒.๓.๒๔ นำงสุภัค สังขรักษ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๓.๒๕ นำงสำวรัตติยำ เครือเครำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  ๒.๔.๑ นำงสำวปิยำภรณ์ ประทปี ณ ถลำง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๔.๒ นำงสำวอำบบุญ อุทำจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๔.๓ นำงสำวนงลักษณ์ ฉิมทัต ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๔.๔ นำยสรุใจ เกษเหมือน ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
  ๒.๕.๑ นำยฉัตรชัย กำญจนะ ครู ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๕.๒ นำงกัลยำณี กองเงิน ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๕.๓ นำยภำนุวัฒน์ รำยำ ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๕.๔ ว่ำที่รต.หญิง กนกวรรณ ภักดี คร ูโรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๕.๕ นำงสำวรวีนิภำ โออินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๕.๖ นำงสำวเครือมำส ชุมอินทร์ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
  ๒.๕.๗ นำงสำวนลิน ลืองิ เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
  ๒.๕.๘ นำยอำนนท์ เตชเสนสกุล ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 

  ๒.๕.๙ นำยซูกีพลี วำโต ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรยีนรู้ 
  ๒.๖.๑ นำยพิสิฐษ์ เนำว์ไพร ครู โรงเรียนเมืองถลำง  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๖.๒ นำงอุบลมณี ตั่นเล่ง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๖.๓ นำยอำคม สุวรรณบ ำรุง ครู โรงเรียนเมืองถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๖.๔ ว่ำที่ รต.หญิง ชยำนันท์ แท่นแสง ครู โรงเรียนเมืองงถลำง  กรรมกำร 
  ๒.๖.๕ นำยวีระวัฒน์ เวชสิทธิ ์ เจ้ำหน้ำที่โสตฯ โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
  ๒.๖.๖ นำงสำวนงนชุ ทองมำก ครู โรงเรียนเมืองถลำง      กรรมกำรและเลขำนุกำร

     
  มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 นำยปรัชญำ ละงู คร ูโรงเรียนเมืองถลำง                    ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๑.๑ หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ  โรงเรียนเมืองถลำง   กรรมกำร     
 ๓.๑.๒ นำงสำวรัตติยำ เครือเครำ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง   กรรมกำร     
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  ๓.๒.๑ นำยพิสิฐษ์ เนำว์ไพร ครู โรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๒.๒ ว่ำที่.ร.ต.หญิงชยำนันท์ แท่นแสง  คร ูโรงเรียนเมืองถลำง           กรรมกำร    
  ๓.๒.๓ นำงสำวนงนชุ ทองมำก ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ  โรงเรียนเมืองถลำง   กรรมกำร     
                ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 ๓.๔.๑ นำงนภัทร สมบัต ิ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง     ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๔.๒ นำงปรำณี แสวงผล คร ูโรงเรียนเมืองถลำง       กรรมกำร 
 ๓.๔.๓ นำงกันยำ ค้ำขึ้น ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๓.๔.๔ นำงสำวสุมำภรณ์ ยอแสง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ๓.๕.๑ นำยบรรพต จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนเมืองถลำง       ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๕.๒ นำงสัจจำ พิทักษ์คชวงศ ์ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง       กรรมกำร 
 ๓.๕.๓ นำงสำวสุกำนดำ นิลสุข ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๓.๕.๔ นำงสำวสิรินำถ บัวกำรกิจ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง       กรรมกำร 
 ๓.๕.๕ นำยจักรนเรนทร์ จิตหำญ ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง      กรรมกำร 
 ๓.๕.๖ นำงสำวบุษยมำศ แก้วเทวำ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง       กรรมกำร 
 ๓.๕.๗ นำงสำววิชญำพร ชำวนำ ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง      กรรมกำร 
 ๓.๕.๘ นำงสำวพนิดำ คงแก้ว ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๕. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ  
 มีหน้ำที ่บันทึกภำพ วีดีโอ และดูแลเครื่องเสียงในกำรด ำเนินกำรประเมิน ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยสมชำย บุญรักษำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         ที่ปรึกษำ 
 ๕.๒ นำยอำคม สุวรรณบ ำรุง              คร ูโรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๓ นำยปิยวัฒน์ ผวิด ำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๕.๔ นำยวีระวัฒน์ เวชสิทธิ ์ เจ้ำหน้ำที่โสตฯ โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๕.๕ นำงสำวนงนุช ทองมำก ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ และประสำนงำน    

 มีหน้ำที่ ต้อนรับ และประสำนงำน คณะกรรมกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก และผู้เข้ำร่วมกำรประเมิน 
 ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นำงสำวปิยำภรณ์ ประทีป ณ ถลำง  ครู โรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
    ๖.๒ นำยปรัชญำ ละงู ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสำวสำธิญำ ดรุณศิลป์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสำวนงลักษณ์ ฉิมทัต ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๖.๓ นำงสำวอัจจิมำ วำหะ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๖.๔ นำงสำวศิริพร คงขำว คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๖.๕ นำงสำวดวงอนงค์ เป๋ำเงิน คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๖.๖ นำยเกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๖.๗ ว่ำที ่รต.หญิง กนวรรณ ภักด ี คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและเครื่องดื่ม  
 มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรจัดเตรียมและบริกำร อำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน และเครื่องดื่ม ส ำหรับ
คณะกรรมกำรประเมิน 
    จำกหน่วยงำนภำยนอก และผู้เข้ำร่วมกำรประเมิน ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นำงสำวอัจฉรี สิริเสมอภำค ครู โรงเรียนเมืองถลำง ที่ปรึกษำ 

๗.๒ นำงจุติพร บุญเรือง ครู โรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
๗.๓ นำงสำวอำบบุญ อุทำจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๔ นำงสำวนงลักษณ์ ฉิมทัต ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๕ นำงสำวพนิดำ คงแก้ว ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๖ นำงสำวสำธิญำ ดรุณศิลป์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๗ นำงสำวเฉลิมพร เพ่ิมทรัพย์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๘ นำงสำวอุไรลักษณ์ ชุนไธสง ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๙ นำงสำวรวีนภิำ โออินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 



 ๑๐ 
 
๗.๑๐ นำงสำวสิเรียม เนียมน ำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๑๑ นำงสำวอรพรรณ พินพวง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๑๒ นำงสำวกรกมล จั่นแก้ว ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๑๓ นำยจักเรนทร์ จิตหำญ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๗.๑๔ นำงสัจจำ พิทักษ์คชวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนและวีดีทัศน์น ำเสนอ 
 มีหน้ำที่ จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนและวีดีทัศน์น ำเสนอ ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นำงวันเพ็ญ วำระแก่นทรำย ครู โรงเรียนเมืองถลำง ที่ปรึกษำ 

๘.๒ นำยปรัชญำ ละงู ครู โรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
๘.๓ นำงสำววันวิสำ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๘.๔ นงนุช ทองมำก  ครู โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
๘.๕ นำยเกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
  มีหน้ำที่ ติดตำม ประเมินผล จัดเตรียม และส่งเอกสำรสรุปผลกำรประเมิน ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นำยปรัชญำ ละงู คร ูโรงเรียนเมืองถลำง ประธำนกรรมกำร 
 ๙.๒ นำงสำวอัจฉรี สิริเสมอภำค คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๙.๓ นำงสำวนิศำรัตน์ ถนอมนำ คร ูโรงเรียนเมืองถลำง                 กรรมกำร 
 ๙.๔ นำยอดิศร รัชนิพนธ์  คร ูโรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๙.๕ นำงสำววชิญำพร ชำวนำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำร 
 ๙.๕ นำยเกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                  ๙.๖ นำงสำวอรพรรณ พินพวง ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนเมืองถลำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   
    ทั้งนี้ให้กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและส่วนรวมต่อไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  ๒ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นำยวัชรศักดิ์ สงค์ปำน) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองถลำง 



 


