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รายละเอียดแนบทายประกาศ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศกึษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศกึษา / ประเด็นพจิารณา 
คาเปาหมาย
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดเีลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

 1) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  
และการคดิคำนวณ  

 2) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คดิอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแกปญหา  

 3) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 4) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 5) รอยละ 75 ของผูเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

 6) รอยละ 75 ของผูเรียนมีความรู ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตีองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

 1) รอยละ 80 ของผูเรียนการมีคุณลักษณะและคานิยมทีดี่เปนไปเปาหมาย 
ที่สถานศึกษากำหนด 

 2) รอยละ 80 ของผูเรียนความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคณุคาของความเปนไทย มี
สวนรวมในการอนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาไทย  

 3) รอยละ 80 ของผูเรียนมกีารยอมรับที่จะอยูรวมกนับนความแตกตาง 
และหลากหลาย 

 4) รอยละ 80 ของผูเรียนมสีุขภาวะทางรางกาย และจิตสงัคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 

2.1) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน ระดับ ดีเลิศ  

2.2) มีระบบการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดบั ดเีลิศ 

2.3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย ระดบั ดเีลิศ 
2.4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลศิ 

2.5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ ระดับ ดเีลศิ 

2.6) จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู ระดับ ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา / ประเด็นพจิารณา 
คาเปาหมาย
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดเีลิศ 

3.1) รอยละ 80 ของครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวติได 

 

3.2) รอยละ 80 ของครใูชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรยีนรูทีเ่อ้ือตอการเรยีนรู 

3.3) รอยละ 80 ของครมูีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4) รอยละ 80 ของครตูรวจสอบและประเมนิผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผล 
มาพัฒนาผูเรียน 

3.5) รอยละ 80 ของครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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รายละเอียดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

----------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

 ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวย ความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และดาน

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงคที่เปนคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การ

ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายจิตสังคม 

 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1. มีความสามารถในการอาน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในแตละ

ระดับชั้น 

ประเด็นพิจารณา 

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา  

 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใครครวญไตรตรอง พิจรณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล 

ประเด็นพิจารณา 

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใช

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
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3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเองและการทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และ

ประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  

ประเด็นพิจารณา 

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทำงานเปนทีม  

 3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจ

เปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

 

4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดาน

การเรียนรูการสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

ประเด็นพิจารณา 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ

สังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศกึษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความ

เขาใจ ทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

ประเด็นพิจารณา 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

 5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

 

6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคตท่ีิดีพรอมที่จะศกึษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน การทำงาน

หรืองานอาชีพ 

ประเด็นพิจารณา 

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอ 

 6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ 
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2) คุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน 

1. มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา

กำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ประเด็นพิจารณา 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

 1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม 

 

2. มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย 

ประเด็นพิจารณา 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย 

 2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย 

 

3. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 

ประเด็นพิจารณา 

 3.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 

4. มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

ประเด็นพิจารณา 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมใน

แตละชวงวัย 

 4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ     
       ต่ำกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ำกวาเปาหมายท่ี 
       สถานศึกษากำหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีต่ำกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมต่ำกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 
       กำหนด 

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
       เปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษากำหนด 
     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
       ที่สถานศกึษากำหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา 
       กำหนด 

ด ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
       เปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษากำหนด 
     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
       ที่สถานศกึษากำหนด 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
       แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหาได 
     - ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
       พัฒนาตนเองอยางเหมาะสมปลอดภัย 
     - ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทยมีสวนรวมในการ 
       อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย 
     - ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

     - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 

       กำหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
       สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่ 
       สถานศึกษากำหนด 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย 
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 
     - ผูเรยีนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     - ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
       พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียน การสื่อสาร การทำงาน 
     - ผูเรียนมีความสามารถ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พรอมที่จะศกึษาตอ 
       ในระดับชั้นที่สูงข้ึน และการทำงานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

ยอดเย่ียม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

       สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

     - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่ 

       สถานศึกษากำหนด 

     - ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 

     - ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและเผยแพร 

     - ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 

       พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
       อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

     - ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้น 

       ที่สูงข้ึน และการทำงานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนดเปน 
       แบบอยางได 
     - ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวม 
       ในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย 
     - ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
     - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 
       กำหนด 
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  วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    

 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เปนการจัดระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยาง

ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศกึษาในทุกกลุมเปาหมาย 

จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูรวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 

1. มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 สถานศึกษากำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด 

รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นพิจารณา 

 1.1 กำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค

ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติแผนการศึกษา

แหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

 1.3 กำหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 1.4 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 1.5 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน 
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2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งในสวนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี

ระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลาการและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน 

ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 

 2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

 2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ

ภายใน 

 2.4 สถานศึกษามีการนำขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ 

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุมเปาหมาย 

 สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ 

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการ

สอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย 

ประเด็นพจิารณา 

 3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

 3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลอง

กับบริบทของสถานศกึษา ชุมชน และทองถิ่น 

 3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

 3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย 

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชน 

การเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน  

ประเด็นพิจารณา 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 4.3 นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

 4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย  

ประเด็นพิจารณา 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอ้ือตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม 

 5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน 

 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 สถานศกึษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ 

ของสถานศึกษา 

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ 

ของสถานศึกษา 

 6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ 

สภาพของสถานศึกษา 

 6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศกึษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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 การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไมชัดเจน 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพตาม  
  มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง - เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน    
  การศึกษาของสถานศึกษา 

ด ี - เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคลองกับบริบทของ   
  สถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัต ิ
- มีระบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนสงผลตอคุณภาพตาม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา   
  และทกุกลุมเปาหมาย 
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
  การเรียนรู 

ดีเลิศ - มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท   
  ของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาแหงชาติ  
  เปนไปไดในการปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผล 
  ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของ     
  ผูเก่ียวของทุกฝาย 
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการ 
  ของครู และสถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
  และมีความปลอดภัย 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
  เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม - มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับ 
  บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา    
  แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผล 
  ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของ 
  ผูเก่ียวของทุกฝายมีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง 
  และเปนแบบอยางได 
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา    
  และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการ 
  ของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   
  และมีความปลอดภัย 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
  การเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสรางปฏิสัมพันธ

ที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

1. การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช 

ในการดำเนนิชวีิต 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดย

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริงมีรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ประเด็นพิจารณา 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียน 

ไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง 

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ 

 1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนำเสนอผลงาน 

 1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรยีนรู 

 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู  

โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นพิจารณา 

 2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

 2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู 

 2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
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3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ครผููสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ 

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

ประเด็นพิจารณา 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก 

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู  

สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใช 

พัฒนาการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณา 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 

 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนำไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณา 

5.1 ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู 

 5.2 นำขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - จัดการเรียนรูที่ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่ไมเอื้อตอการเรียนรู 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ 

ปานกลาง - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด 
  ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ด ี - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด 
  ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ  
  จัดการเรียนรู 

ดีเลิศ - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด 
  ของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ  
  สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เอ้ือ 
  ตอการเรียนรู 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ 
  วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล 
  ยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักทีจ่ะเรียนรูและเรียนรูรวมกัน 
  อยางมีความสุข 
- มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
  การเรียนรู 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม 

 

- จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด  
  ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม 
  ไดจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
  และมีการเผยแพร 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เอ้ือตอ 
  การเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ  
  วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับ 
  แกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกัน 
  อยางมีความสุข 
- มีชุมชนแหลงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและ 
  ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 
  สะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    
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โรงเรียนปญจรักษ 

๑๓๓ หมู ๔ บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

คำสั่งที่ ๒๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  

และกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 

๔๘ ระบุใหการประกันคุณภาพการศกึษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดใหสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัด ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งระบบการประกันคณุภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก ประกอบกับกระทรวงศกึษาธิการ ไดมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนปญจรักษจะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศกึษา และจัดทำคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูมี

สวนเกี่ยวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำคาเปาหมายความสำเร็จ

ของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบดวย 

  ๑. คุณครปูระนอม ปญจรักษ ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ประธานกรรมการ 

  ๒. ดร.สงา ไชยมัง  ผูอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 

  ๓. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย กรรมการ 

  ๔. คุณครูทัศวรรณ ยอดคำมี ผูชวยผูอำนวยการ  กรรมการ 

  ๕. คุณครูสังวาลย โนนแกว รองผูอำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ใหคำปรึกษา แนะนำ แกคณะกรรมการตาง ๆ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของคณะกรรมการให

ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย 
 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   ประกอบดวย 

  ๑. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย ประธานกรรมการ 

  ๒. คุณครนูัยณภา มาศวรรณา หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๒ กรรมการ 

  ๓. คุณครูเสาวลักษณ สุไชยชิต หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 

  ๔. คุณครูนัฎณฎิา สุริยะวงค คร ู    กรรมการ 
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