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ภาคผนวก 
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หนังสือแ สดงการใหความ เห็น ช อบ  

รายงานประจําปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

โรงเรียนข ุนทะเลวิทยาคม  ตําบลข ุนทะเล  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

________________________________________ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ครั้งที่  2/๒๕๖๑ ใน

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1 ไดพิจารณารายงานประจําปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐  

แลว 

ที่ประชุมเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ ของโรงเรียนขุน

ทะเลวิทยาคม              

 

 

 

 

           (ลงชื่อ) ............................................... 

                    (นายโสภณ  พรหมแกว)  

             ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

                  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม 

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ หอประช ุม โรงเรียนข ุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม 

การแข งขนักฬีาขนุทะเลสัมพันธ 

ณ สนามกีฬาประจําอําเภอ โรงเรียนข ุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม 

เทศกาลมังคุดหวาน เข ารวมในนามเทศบาลตําบลข ุนทะเล 

ณ สนามหนาที่วาการอําเภอ อําเภอลานสกา 
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กิจกรรม 

การปลูกดอกดาวเรือง  เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศล  

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ โรงเรียนข ุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม วันสุนทรภู 

ณ หอประช ุม โรงเรียนข ุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม วันไหวคร ูและแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

ณ หอประช ุม โรงเรียนข ุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม แมแหงชาต ิ

ณ หอประช ุม โรงเรียนข ุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม การเดินสวนสนาม และกลาวคําปฏิญาณ 

 เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย 

ณ  โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม การทอดผาปา เพื่อปรับปรุงหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ  

และสรางหองสมุดดิจิตอล 

 ณ  โรงเรียนข ุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม ทัศนศึกษา  

ณ  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร,เพชรบรุี และประจวบคีรีข ันธ 
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กิจกรรม ทําบญุปใหม ใหทานไฟ  

ณ  โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม เข าคายลูกเสอื  

ณ  คายลูกเสือสําโรง อําเภอทุงสง 
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กิจกรรม ประกวดโครงงาน 1 โครงงาน 1 อาช ีพ  

ณ  โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  

ณ  โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรม เปดรั้วโรงเรยีน (Open House)  

ณ  โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม 
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คําสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ท่ี   ๔๓ / ๒๕๖๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

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

เพ่ือใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินการสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๗ และ ๔๘ กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายใน ถือวาเปนกระบวนการบริหารตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา  หนวยงานตน
สังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช  โดยสะทอนถึงอัตลักษณ  จุดเนนของสถานศึกษา และนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด  

จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังตอไปน้ี  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ี กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ควบคุม ดูแล นิเทศ
ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และรวมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
 ๑.๑ นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางรัตนา  ไตรยวงศ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางสาวนภาพร  หนูสม ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๔ นายจารุวัฒน  เขียวกุง ครู กรรมการ 
 ๑.๕ นางนภวรรณ  คงอินทร ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๗ นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหนาท่ี เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ดังน้ี 
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 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเรียน มี ๑๐ ประเด็นพิจารณา  ประกอบดวย  
 ๑. นางรัตนา  ไตรยวงศ      ครูชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประยูรศรี  คงจันทร       ครูชํานาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสมศักด์ิ  จอกทอง ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๔. นางลัดดาวัลย  แกวสองดวง ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๕. นางนภวรรณ  คงอินทร ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวจิตรา  เภรีพาส ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๗. นางณิชปทม  โพธิแพทย ครู กรรมการ 
 ๘. นายจารุวัฒน  เขียวกุง ครู กรรมการ 
 ๙. นายวงศกร  พรหมทอง ครูผูชวย กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอนุสรา  โอฬารพฤกษ ครูอัตราจาง กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวจุฑาภรณ  เจษฎารมย ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 ๒.๒ มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  มี  ๔ ประเด็น
พิจารณา  ประกอบดวย  
 

 ๑. นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรัตนา  ไตรยวงศ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 ๓. นางสาวนภาพร  หนูสม ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นางนภวรรณ  คงอินทร ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๕. นายจารุวัฒน  เขียวกุง ครู กรรมการ 
 ๖. นายจรัญ  อินทมุสิก ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๗. นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ ครู                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒.๓ มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   มี  ๓ ประเด็น
พิจารณา  ประกอบดวย  

 ๑. นางรัตนา  ไตรยวงศ       ครูชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประยูรศรี  คงจันทร ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓. นายสมศักด์ิ  จอกทอง ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๔. นายจรัญ  อินทมุสิก ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๕. นางลัดดาวัลย  แกวสองดวง ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวนภาพร  หนูสม ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗. นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘. นางนภวรรณ  คงอินทร ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๙. นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ ครู กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวจิตรา  เภรีพาส ครูชํานาญการ กรรมการ  
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 ๑๑. นางณิชปทม  โพธิแพทย ครู กรรมการ 
 ๑๒. นายจารุวัฒน  เขียวกุง ครู กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวจุฑาภรณ  เจษฎารมย ครู กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวอนุสรา  โอฬารพฤกษ ครูอัตราจาง กรรมการ 
 ๑๖. นายวงศกร  พรหมทอง ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗. นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต ครูอัตราจาง           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 ๒.๔ มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  มี  ๑ ประเด็นพิจารณา  
ประกอบดวย 
 

 ๑. นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรัตนา  ไตรยวงศ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 ๓. นางสาวนภาพร  หนูสม ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นางนภวรรณ  คงอินทร ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๕. นายจารุวัฒน  เขียวกุง ครู กรรมการ 
 ๖. นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

             ขอใหผู ท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบภารกิจงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ และเต็ม
ความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน  โรงเรียน และราชการสืบไป 

ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เปนตนไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 
                                        (นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต) 

                                        ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา  หนวยงาน
ตนสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช  โดยสะทอนถึงอัตลักษณ  จุดเนนของสถานศึกษา และนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด 
 

 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  ท้ัง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ซ่ึงจะเปนประโยชนท่ีจะนําไปสูการพัฒนา  
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตอไป 
 

 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
       

   
       (นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบทายประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  เร่ือง การใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
..................................................... 

  

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มีจํานวน 4 
มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑของแตละดับช้ัน 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 
 ๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร 
 ๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ไดแก การมีมารยาทท่ีดี ออนนอม  และมีนํ้าใจตอผูอ่ืน 
 ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ  ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
  2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  
  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
   2.5 การวางแผนและดําเนินงานสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียนอยางท่ัวถึง และเปนธรรม 
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๓. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐาน  

๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  
 2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีย่ิงข้ึน  ระบบคุณภาพหรือ

ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีนํามาใช  คือ  PDCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 83 

 

 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เพ่ือใชเปนหลักเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา  
หนวยงานตนสังกัด  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน  กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช  ซ่ึงสะทอน
ถึงอัตลักษณ  จุดเนนของสถานศึกษา  และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูปกครอง  และ
ประชาชนในชุมชน 
  

 เพ่ือใหการพัฒนา  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  โรงเรียน
ขุนทะเลวิทยาคม  จึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา   ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี  

      ประกาศ ณ วันท่ี 8 ธันวาคม 2560 
 

 
 
 

    (นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทายประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี  8 ธันวาคม 2560 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ.......... 
2560 2561 2562 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี ดี ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    

๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ  
ตามเกณฑของแตละดับช้ัน 

65 
 

70 
 

75 
 

๒) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแกปญหา 

75 
 

80 
 

85 
 

๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 85 90 95 
๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 50 55 60 
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 50 55 60 
๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 90 90 90 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน    
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ไดแก การมีมารยาทท่ีดี ออนนอม  
และมีนํ้าใจตอผูอ่ืน 

90 90 90 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 90 90 90 
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90 90 90 
๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 85 90 95 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 4 4 4 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4 4 4 
2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบ

ดานทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
4 4 4 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4 4 4 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  4 4 4 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ 

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
4 4 4 
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หมายเหตุ การกําหนดคาเปาหมาย 
 

 ๑. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง  ๆท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 
 ๒. การกําหนดคาเปาหมาย  ในแตละมาตรฐานและประเด็นพิจารณา กําหนดตามระดับคุณภาพท่ี

ปรากฏในคูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มี ๔ ระดับ (ดังตารางเทียบเคียงระดับคุณภาพกับคาเปาหมาย)  

 3. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปนระดับคุณภาพ และ 
เปนรอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

   
 

 
 
 
 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ.......... 
2560 2561 2562 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
(ตอ) 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

        2.5 การวางแผนและดําเนินงานสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียน     
              อยางท่ัวถึง และเปนธรรม 

4 4 4 

  ๓. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการ 
  จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

4 4 4 

๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 4 4 4 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  4 4 4 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 4 4 4 
3. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 
4 4 4 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

   1. การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาใหดีย่ิงข้ึน 
      ระบบคุณภาพหรือระบบประกันคุณภาพภายในท่ีนํามาใช  คือ  PDCA 

3 4 4 

ตารางเทียบเคียงระดับคุณภาพกับคาเปาหมาย 
 (กําหนดตามบริบทสถานศึกษา) 

ระดับคุณภาพ คารอยละ 
         ๔   ดีเย่ียม        รอยละ  80  ข้ันไป 
         ๓   ดี        รอยละ 70 - 79 
         ๒   พอใช        รอยละ 60 - 69 
         ๑   ปรับปรุง        รอยละ 50 - 59 
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ประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ใหใชมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2561 เพ่ือใชเปน
หลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในการพัฒนา
สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
 

 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
จึงประกาศแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ดังน้ี 
 

 1. นายโสภณ  พรหมแกว  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

 2. นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 

 3. นางรัตนา  ไตรยวงศ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 5. นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง มีหนาท่ี  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามสภาพและบริบทท่ีเปนจริง   
 
 

 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
       

              (นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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คําสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ท่ี    ๔๘ / ๒๕๖๑ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

เพ่ือใหการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา ๔๗ และ ๔๘ กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายใน ถือวาเปนกระบวนการบริหารตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  โดยใหมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และเปดเผยตอ
สาธารณชน   

จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังตอไปน้ี  

 

 ๑. คณะกรรมการประเมิน  มีหนาท่ี ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   และสรุปผลการประเมินเสนอ
รายงานหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย 

 ๑.๑. นางรัตนา  ไตรยวงศ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒. นางสาวนภาพร  หนูสม ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๓. นางนภวรรณ  คงอินทร ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๑.๔. นายจารุวัฒน  เขียวกุง ครู กรรมการ  
 ๑.๕. นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖. นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย ผูชวยเลขานุการ 

           ๒. คณะกรรมการเขียนรายงาน  มีหนาท่ี เขียนรายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ตามขอมูล
การประเมินอยางถูกตอง มี ๔ สวน  ดังน้ี 
                ๒.๑ สวนที่ ๑  ขอมูลพื้นฐาน  มีหนาท่ี  เขียนรายงานขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  ใหเหมาะสม
เปนไปตามสภาพจริง ไดแก  ขอมูลท่ัวไป  ขอมูลครูและบุคลากร  ขอมูลนักเรียน  ขอมูลสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับสถานศึกษา  ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน  ขอมูลสรุปการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
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สถานศึกษา  ขอมูลงบประมาณ  สภาพชุมชนโดยรวม ขอมูลสรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและ
ขอเสนอเสนอแนะ  ประกอบดวย  
 ๒.๑.๑ นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล      ครูชํานาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ  
 ๒.๑.๒ นางรัตนา  ไตรยวงศ            ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๒.๑.๓ นางสาวนภาพร หนูสม      ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๒.๑.๔ นางประยูรศรี  คงจันทร      ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการ  
 ๒.๑.๕ นางนภาวรรณ  คงอินทร ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๒.๑.๖ นางสาวจิตร  เภรีพาส ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๒.๑.๗ นางสาวจุฑาภรณ  เจษฎารมย ครู กรรมการ 
 ๒.๑.๘ นายวงศกร  พรหมทอง ครู กรรมการ 
 ๒.๑.๙ นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต ครูอัตราจาง กรรมการ 
 ๒.๑.๑๐ นางสาวอนุสรา  โอฬารพฤกษ ครูอัตราจาง กรรมการ 
 ๒.๑.๑๑ นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑.๑๒ นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                ๒.๒ สวนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   มีหนาท่ี เขียนรายงานขอมูลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษา  ๔  มาตรฐาน  โดยแตละมาตรฐานนําเสนอประเด็นกระบวนการ
พัฒนา  ผลการดําเนินงาน จุดเดน และจุดควรพัฒนา  

 ๒.๒.๑ นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๒ นางสาวจุฑาภรณ  เจษฎารมย ครู กรรมการ 
 ๒.๒.๓ นางณิชปทม  โพธิแพทย ครู กรรมการ 
 ๒.๒.๔ นายวงศกร  พรหมทอง ครู กรรมการ 
 ๒.๒.๕ นางสาวกนกวรรณ  เกือกแกว ครูผูชวย กรรมการ 
 ๒.๒.๖ นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒.๗ นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย               กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
                ๒.๓ สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ  มีหนาท่ี  นําเสนอ
ผลสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยนําภาพรวมจาก  4  มาตรฐาน  มานําเสนอในรูปแบบของจุดเดน  
จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน  พรอมท้ังนําเสนอแนวทางพัฒนาในอนาคต  ประกอบดวย  
 ๒.๓.๑ นางรัตนา  ไตรยวงศ                 ครูชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๒ นางประยูรศรี  คงจันทร ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๓.๓ นายสมศักด์ิ  จอกทอง ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๒.๓.๔ นายจรัญ  อินทมุสิก ครูชํานาญการ กรรมการ 
 ๒.๓.๕ นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๓.๖ นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                ๒.๔ สวนที่ ๔ ภาคผนวก  มีหนาท่ี  นําเสนอขอมูล หลักฐานสําคัญ หรือเอกสารอางอิงตาง ๆ แบบ
ยอ ๆ เชน ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศ
กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ 
ประกอบดวย 
 ๒.๔.๑ นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒.๔.๒ นางลัดดาวัลย  แกวสองดวง ครูชํานาญการ กรรมการ  
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 ๒.๔.๓ นายวงศกร  พรหมทอง ครู กรรมการ 
 ๒.๔.๔ นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต ครูอัตราจาง กรรมการ 
 ๒.๔.๕ นางสาวกัณฐมณี  วรเมธวิชยุตม ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ  
  

    ๓. คณะกรรมการจัดทํารูปเลม  มีหนาท่ี  รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการเขียนรายงาน จัดเรียงหนา 
จัดพิมพคํานํา สารบัญ และหนาปก ใหถูกตอง มีระเบียบ และสวยงาม  ประกอบดวย 
  ๓.๑ นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายสมศักด์ิ  จอกทอง ครูชํานาญการ กรรมการ 
  ๓.๓ นางสาวจิตรา  เภรีพาส ครูชํานาญการ กรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 
 

    ๔. คณะกรรมการพิสูจนอักษร  มีหนาท่ี  ตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคํา  ประกอบดวย 
  ๔.๑ นางสาวนภาพร  หนูสม ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นายจรัญ  อินทมุสิก ครูชํานาญการ กรรมการ 
  ๔.๓ นางลัดดาวัลย  แกวสองดวง ครูชํานาญการ กรรมการ 
  ๔.๔ นางณิชปทม  โพธิแพทย ครู กรรมการ 
  ๔.๕ นางสาวกนกวรรณ  เกือกแกว ครูผูชวย กรรมการ 
  ๔.๖ นางสาวกัณฐมณี  วรเมธวิชยุตม ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
 

    ๕. คณะกรรมการนําเสนอรายงานตอท่ีประชุม  มีหนาท่ี  นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  ประกอบดวย 
  ๕.๑ นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.๓ นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ   
  

    ๖. คณะกรรมการเผยแพรขอมูล  มีหนาท่ี  นําเสนอขอมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เปดเผยตอสาธารณะ  ประกอบดวย 
  ๖.๑ นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นางสาวจิตรา  เภรีพาส ครูชํานาญการ กรรมการ 
  ๖.๓ นางสาวอนุสรา  โอฬารพฤกษ ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
   

               ขอใหผูท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบภารกิจงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ และเต็ม
ความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน โรงเรียน และราชการสืบไป  

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ี จนแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

                                                 (นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต) 
                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 


