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ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ(อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที่  ๖๘/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำน ตัวช้ีวัด ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) 
------------------------------------------------------------------ 

  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได้ 
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกา รศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก ดังนั้น โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เพ่ือสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์และมีมาตรฐาน  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ตามค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน (ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
 ประเด็นที ่๑.๑.๑ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑  

  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านเขียน ภาษาไทยในระดับ ๓ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ค่าเป้าหมายที่ ๒  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๖๐ มีผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับ A๒ และ

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับ B๑ ตามเกณฑ์
ประเมินของ CEFR 

  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 
    



๒ 

 ค่าเป้าหมายที่ ๓   
  นักเรียนร้อยละ ๑๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในการเป็นมัคคุเทศก์น าชม 

แหล่งเรียนรู้ (อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ วัด ฯลฯ) 
  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๔   
  นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา

อย่างง่าย ๆ ได้ 
  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 
    
 ประเด็นที ่๑.๑.๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๕   

  นักเรียนร้อยละ ๕๕ ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   
 ประเด็นที ่๑.๑.๓ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 ค่าเป้าหมายที่ ๖   
  นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถอธิบาย

หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๗   
  นักเรียนทุกคนมีผลงาน/โครงการที่น าไปสู่การขยายผล/ต่อยอดความคิดได้ 
  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    
 ประเด็นที ่๑.๑.๔ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 ค่าเป้าหมายที่ ๘   
  นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สร้างและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว  
   ๒. นางเพชรดา แนบเนียน 
 ค่าเป้าหมายที่ ๙   
  นักเรียนทุกคนสอบผ่านมาตรฐานการใช้โปรแกรมส านักงาน Word, Exel, Powerpoint 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว  
   ๒. นางเพชรดา แนบเนียน 
   
   
   
   



๓ 

 ประเด็นที ่๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๐   
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 

ระดับ ๒ ขึ้นไป 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวจ าเนียร ชชู่วย  
   ๒. ครูทุกคน 
 ประเด็นที ่๑.๑.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๑   
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ และ ๖ ทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ

อย่างน้อย ๑ อย่าง 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  
   ๒. นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ 
   ๓. นางสาวประสงค์ คู่ควร 
   ๔. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ 
   ๕. ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว 
    
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน (ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
 ประเด็นที ่๑.๒.๑ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๒   

  นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า และมีจิตอาสา 
  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

    
 ประเด็นที ่๑.๒.๒ กำรภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๓   
  นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๔   
  นักเรียนทุกคนสามารถร าวงมาตรฐานและดัดแปลงท่าร าได้ 
  ผู้รับผิดชอบ นางทัตฌา ไชยศรีษะ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๕   
  นักเรียนทุกคนสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด 
  ผู้รับผิดชอบ นายสุทธิ มีขันหมาก 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๖   
  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและแสดงความคิดเห็นที่

เหมาะสม 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. นายสุทธิ มีขันหมาก  
   ๒. นางทัตฌา ไชยศรีษะ 
    
    



๔ 

 ประเด็นที ่๑.๒.๓ กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๗   
  นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่

แตกต่าง 
  ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
    
 ประเด็นที ่๑.๒.๔ สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๘   
  นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความ

รุนแรง 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. นายวัชโรทร  ทิมแหง  
   ๒. นายอรรณพ บ่อน้อย 
    
มำตรฐำนที่ ๒ คุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 ประเด็นที ่๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 ค่าเป้าหมายที่ ๑๙   

  เป้าหมายของโรงเรียนคือ ๑ นักเรียน ๑ อาชีพ /สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ผู้รับผิดชอบ นายฉัตรชัย ทองจรัส 

   
 ประเด็นที ่๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๒๐   
  โรงเรียนใช้กระบวนการ Deming Model ในการบริหารและจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ 
   
 ประเด็นที ่๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 ค่าเป้าหมายที่ ๒๑   
  โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๒ ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า 
  ผู้รับผิดชอบ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๒๒   
  โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่ค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดนโยบาย

ร่วมกันว่า “คุณภาพสร้างได้” 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ 
   ๒. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ 
    
    



๕ 

 ค่าเป้าหมายที่ ๒๓   
  โรงเรียนจัดกิจกรรม “English Daily” เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ

อย่างต่อเนื่อง 
  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   
 ประเด็นที ่๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๒๔   
  ครูและบุคลาการสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ

อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ นายแดนชัย วงค์เวียน 
   
 ประเด็นที ่๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

อย่ำงมีคุณภำพ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๒๕   
  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอส าหรับนักเรียนและ

มีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
  ผู้รับผิดชอบ นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๒๖   
  โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อ ๑ ปีการศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ 
   ๒. นางสาวมณฑา แก้วทอง 
   ๓. นางสาววรินทร์ น้อยแสง 
   
 ประเด็นที ่๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ

กำรจัดกำรเรียนรู ้
 ค่าเป้าหมายที่ ๒๗   
  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง

เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
  ผู้รับผิดชอบ นายเอนก นันทรากร 
 ค่าเป้าหมายที่ ๒๘   
  โรงเรียนจัดให้ทุกห้องมีสื่อ เทคโนโลยี พอเพียง และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
  ผู้รับผิดชอบ นายเอนก นันทรากร 
  
  
  
  
  
  



๖ 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภำพผู้เรียน 

 ประเด็นที ่๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ค่าเป้าหมายที่ ๒๙   

  ครทูุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ ตามแนวคิด Thinking School โดยการปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงาน/
กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงและนักเรียนขยายความคิดน าไปปรับใช้ 
ในชีวิตได้ 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ครูทุกคน 
 ค่าเป้าหมายที่ ๓๐   

  ครทูุกคนจัดการเรียนการสอนโดยผนวกการจัดกิจกรรม STEM และการจัดการเรียนรู้ 
กับ DLIT 

  ผู้รับผิดชอบ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ 

 ค่าเป้าหมายที่ ๓๑   

  ครทูุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๒ รูปแบบ ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ผู้รับผิดชอบ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ 

   
 ประเด็นที ่๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๓๒   
  ครทูุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
  ผู้รับผิดชอบ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๓๓   

  ครทูุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่
สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ครูทุกคน 
   
 ประเด็นที ่๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 ค่าเป้าหมายที่ ๓๔   

  ครทูุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และน าเสนอผลการสังเคราะห์ไปวางแผน
พัฒนาการเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ครูทุกคน 
 ค่าเป้าหมายที่ ๓๕   

  ครูและนักเรียนทุกห้องร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 



๗ 

 ประเด็นที ่๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

 ค่าเป้าหมายที่ ๓๖   
  ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา  

(มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน จ านวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนและน าผลให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

  ผู้รับผิดชอบ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ 
   
 ประเด็นที ่๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ค่าเป้าหมายที่ ๓๗   

  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครูจัดเวทีอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ แสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ครูทุกคน 
 ค่าเป้าหมายที่ ๓๘   

  ครทูุกกลุ่มสำระจัดกิจกรรม PLC เพ่ือการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหาของ
นักเรียนเป็นประจ า อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒๕ ชั่วโมง 

  ผู้รับผิดชอบ ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ครูทุกคน 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      

 

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

 
 


