
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนสันปง 
ที ่28 / ๒๕62 

เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
………………………………………………………………………………………… 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา” เพ่ือให้
การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสันปงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน ดังต่อไปนี้  
        1.   นายธีรพงษ์ บัวลอยลม  ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 

2.   นายชาตรี เป็งด้วง        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา        ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 3.   นายสมพล พวงมาลัย  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันปง (ตัวแทนชุมชน) กรรมการ 
        4.   นางสาวอารี ใหม่พรม           ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 

5.   นางอ านวยพร วงศ์อรินทร์  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
        6.   นายจรัญ สิทธิราช   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
        7.   นายสมชาย ใหม่พรม  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 
        8.   นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กรรมการ 
        9.   นางสาวพัชรนันท์ วีระอภินันท์    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
       10. นายอัศฏา สิทธิแก้ว   ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
       11. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
 12. นายภัคคุณ นามวงค์       ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    กรรมการและเลขานุการ 
  ให ้คณะกรรมการที ่ได ้ร ับการแต ่งตั ้ง ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ตามที ่ได ้ร ับมอบหมายอย ่าง มี
ประสิทธิภาพ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บริหารทราบ เพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 

         (ลงชื่อ)  

                                                                                                             
( นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนสันปง  
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕62 
..................................... 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕62 มีจ านวน 
3 มาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 



       ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
 

2.67 

 
 

56.70 

 
 

ปานกลาง 



๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.56 55.60 ปานกลาง 

๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 2.56 55.60 ปานกลาง 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 2.78 57.80 ปานกลาง 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2.67 56.70 ปานกลาง 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 3.00 60.00 ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
3.33 

 
63.30 

 
ดี 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4.00 70.00 ดีเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 3.89 68.90 ดี 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 3.44 64.40 ดี 
สรุประดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 3.19 61.90 ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

 
3.56 

 
65.60 

 
ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3.22 62.20 ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลัก
สุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.89 58.90 ปานกลาง 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3.33 63.30 ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

3.00 60.00 ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

3.22 62.20 ดี 

สรุประดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 3.20 62.00 ดี 
 
 
 
 

มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน      เป็น
ส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

3.11 

 
 

61.10 

 
 
ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.11 61.10  



ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.56 64.60 ดี 
3.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

3.11 61.10 ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.22 62.20 ดี 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.22 62.20 ดี 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3 มาตรฐาน 3.20 62.20 ดี 
 
 

เกณฑ์การประเมินค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ และการแปลผล 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นการแปลผลคุณภาพ ระดับคุณภาพ ร้อยละของผลการประเมิน 

ยอดเยี่ยม ๕ 8๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ 
ดีเลิศ ๔ ๗0.๐๐ – 7๙.๙๙ 

ดี ๓ ๖๐.๐๐ – 69.๙๙ 
ปานกลาง ๒ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 

ก าลังพัฒนา ๑ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การใช้มาตรฐานการศึกษาประจ าปี 2562 ของโรงเรียนบ้านสันปง 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
.......................................... 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านสันปง ได้พิจารณาการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจ าปี 2562 ของโรงเรียนบ้านสันปง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  มีมติเห็นชอบและรับรอง 
การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของ
สถานศึกษาต่อไป  
 

 
 

ลงชื่อ…………………………….. 
              ( นายชาตรี เป็งด้วง )  

                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
             โรงเรียนบ้านสันปง 

 


