มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๑

คานา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่มีความสาคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุ กระดั บ ก่ อนจะมี ก ารประเมิน คุ ณ ภาพในรอบต่อ ไป จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา ลงวันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง
คือ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจั ดระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาทุก ระดับและประเภท
การศึ กษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีร ะบบประกันคุ ณภาพภายในอย่า งต่อ เนื่อ ง โดยมีก ารจั ดทารายงานประจาปี เสนอต่อ หน่ว ยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรีย นปากพะยู นพิท ยาคาร จึ ง ได้ ดาเนิน การกาหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษา
สาหรับดาเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และประกาศแนวปฏิบัติการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๑ ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา

๒
และกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
โรงเรี ย นปากพะยู น พิ ท ยาคาร ขอขอบคุ ณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทามาตรฐานการศึกษาและกาหนดค่าเป้าหมายสาหรับการ
พัฒนาในครั้งนี้ และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ในการดาเนิน งานใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุ กระดั บ ก่ อนจะมี ก ารประเมิน คุ ณ ภาพในรอบต่อ ไป จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ เพื่ อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญ
ข้อหนึ่ง คือ มี การกาหนดมาตรฐานการศึ กษา และจัดระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสัง กัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสั งกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่ อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.

๕
๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง
สาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในการพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๖
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
...............................................................
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

๗
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิ ชาการที่เน้ นคุณภาพผู้เ รียนรอบด้า นตามหลั กสู ตรสถานศึก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๘

ประกาศโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
---------------------------------------------------------โดยที่ มี ป ระกาศกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน และระดับ การศึก ษาขั้ นพื้น ฐานศูน ย์การศึ กษาพิเศษ ฉบับ ลงวั นที่ ๖ สิง หาคม
๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่ง เสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาอาจกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพ
ความสาเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานต่อไป
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จึง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ....................................................
(นายปรีชา มากมณี)
ผู้อานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

๙
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

๑๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

๑๑
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.................................................................................
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและรับรอง การใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
ให้นาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป

ลงชื่อ…………………………………………………….
(นางอทิติ เมฆสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

๑๒

ประกาศโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
---------------------------------------------------------โดยที่ มี ป ระกาศกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน และระดับ การศึก ษาขั้ นพื้น ฐานศูน ย์การศึ กษาพิเศษ ฉบับ ลงวั นที่ ๖ สิง หาคม
๒๕๖๑ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จึง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปรีชา มากมณี)
ผู้อานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

๑๓
การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................................................
ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ดีเลิศ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ดีเลิศ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ดีเลิศ
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
ดี
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ดี
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ดีเลิศ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเลิศ
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ดีเลิศ
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ยอดเยี่ยม
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ดีเลิศ
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
ดีเลิศ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ดีเลิศ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุ ตรสถานศึกษาและ
ดีเลิศ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดี
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ดี
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

๑๔

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดีเลิศ

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดค่า
เป้าหมาย
๒. การให้ระดับคุณภาพมี ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน โดยยึดแนวทางการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
ระดับยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง และกาลังพัฒนา

๑๕
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
.................................................................................
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
มีมติเห็นชอบและรับรอง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ ให้นาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
การจัดการของสถานศึกษาต่อไป

ลงชื่อ…………………………………………………….
(นางอทิติ เมฆสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

๑๖

คาสั่งโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ที่ ๑๐๓/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
ตามหมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาบัญ ญัติให้สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้ง นี้ได้กาหนดให้ทุก
โรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่ง ชี้เป็นประจาทุกปี
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ซึ่ง มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้
๑. นายปรีชา มากมณี
๒. นางอทิติ เมฆสุวรรณ
๓. นายณรงค์ ศักดิ์ยิ่งยง
๔. นายสมพงค์ ก่งเซ่ง
๕. นางอมราลักษณ์ อับดลลาเฮียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอให้ คณะกรรมการที่ ได้ รับ การแต่ง ตั้ ง ทุ กคน ปฏิ บัติ ห น้า ที่ที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย ให้บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ....................................................
(นายปรีชา มากมณี)
ผู้อานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

๑๗

คาสั่ง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ที่ ๙๗/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
……………………………………………………………….
โดยที่ ป ระกาศใช้ ก ฎกระทรวง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ประกาศแนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษามีผู้ รั บ ผิ ดชอบและวิ ธี ด าเนิ น การที่ เ หมาะสม จึง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายปรีชา มากมณี
๑.๒ นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์
๑.๓ นางสายตา นาแก้ว
๑.๔ นายธงชัย แก้วชูเสน
๑.๕ นางมุกดา อรุณรังษี
๑.๖ นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม
๑.๗ นางอมราลักษณ์ อับดลลาเฮียน

ผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กาหนดนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้คาปรึกษา กากับ ติดตาม ให้การดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๘
๒. คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒.๑ นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์
๒.๒ นางสายตา นาแก้ว
๒.๓ นายธงชัย แก้วชูเสน
๒.๔ นางมุกดา อรุณรังษี
๒.๕ นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม
๒.๖ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
๒.๗ นางอมราลักษณ์ อับดลลาเฮียน
๒.๘ นางอารียา ต้นวิชา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กระทรวงประกาศใช้โดยกาหนดเป้าหมายความสาเร็จตามบริบทของโรงเรียน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประกาศใช้เพื่อรับทราบและเผยแพร่
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
๓.๑ นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสายตา นาแก้ว
กรรมการ
๓.๔ นายธงชัย แก้วชูเสน
กรรมการ
๓.๕ นางมุกดา อรุณรังษี
กรรมการ
๓.๖ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
กรรมการ
๓.๗ นางเยาวลักษณ์ ศรีทวี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ นางสาวจันทิมา ชูพงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญ หาความต้ องการจ าเป็ นที่ เ ป็น ไปตามเป้ าหมายความส าเร็ จ ด้ วยกระบวนการมี ส่ว นร่ว มของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง และควบคุมดาเนินงานตามแผนให้เป็นไปตามกาหนด

๑๙
๔. คณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
๔.๑ นายปรีชา มากมณี
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสายตา นาแก้ว
กรรมการ
๔.๔ นายธงชัย แก้วชูเสน
กรรมการ
๔.๕ นางมุกดา อรุณรังษี
กรรมการ
๔.๖ นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม
กรรมการ
๔.๗ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
กรรมการ
๔.๘ นางสาวมณธิดา ฤทธิเดช
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
กาหนดภายใต้แผนงาน โครงการ และร่องรอยการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
๕. คณะกรรมการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเอง (SelfAssessment Report : SAR)
๕.๑ นายปรีชา มากมณี
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสายตา นาแก้ว
กรรมการ
๕.๔ นายธงชัย แก้วชูเสน
กรรมการ
๕.๕ นางมุกดา อรุณรังษี
กรรมการ
๕.๖ นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม
กรรมการ
๕.๗ นางอมราลักษณ์ อับดลลาเฮียน
กรรมการและเลขานุการ
๕.๘ นางอารียา ต้นวิชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน นาผลการติดตามไปใช้จัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสัง กัด พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒๐
๖. คณะกรรมการรับผิดชอบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑) นางเสาด๊ะ
หีมโตะเตะ
ประธานกรรมการ
๒) นางเตือนใจ
หนูแก้ว
รองประธานกรรมการ
๓) นายสมศักดิ์
นาแก้ว
กรรมการ
๔) นางอัษฎาพร
แก้วชูเสน
กรรมการ
๕) นางทัศนีย์
นฤนาทนามกร
กรรมการ
๖) นางสุมลรัตน์
จิตเที่ยง
กรรมการ
๗) นางเพ็ญพักตร์
แก้วประดิษฐ์
กรรมการ
๘) นายดนัย
บุณยะตุลานนท์
กรรมการ
๙) นางสุกมล
ปราบกรี
กรรมการ
๑๐) นายยุทธนา
ศรีวิโรจน์
กรรมการ
๑๑) นางอรุณ
ศรีวิโรจน์
กรรมการ
๑๒) นางขัติยา
ดลสมาน
กรรมการ
๑๓) นางนุสรา
ปูตีล่า
กรรมการ
๑๔) นางสายตา
นาแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) นางสาวจันทิมา ชูพงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) นายธงชัย
แก้วชูเสน
ประธานกรรมการ
๒) นางเยาวลักษณ์
ศรีทวี
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม
กรรมการ
๔) นางปรัศมา
เส็นติหย๊ะ
กรรมการ
๕) นางสิรารัตน์
บุญยัง
กรรมการ
๖) นางจิราพร
จุลพันธ์
กรรมการ
๗) นายอภิชาติ
ขาวเผือก
กรรมการ
๘) นางสุคนธ์
สุขพุ่ม
กรรมการ
๙) นางสาวราชีดะฮ์
หมัดอะหลี
กรรมการ
๑๐) นางอมราลักษณ์ อับดลลาเฮียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นางมุกดา
อรุณรังษี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) นางสาวผ่องศรี
บุญยพันธ์
ประธานกรรมการ
๒) นางเตือนใจ
หนูแก้ว
รองประธานกรรมการ
๓) นายสมศักดิ์
นาแก้ว
กรรมการ
๔) นายใหม่
พลเพชร
กรรมการ
๕) นางมุกดา
อรุณรังษี
กรรมการ
๖) นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม
กรรมการ
๗) นางสาวจันทิมา
ชูพงค์
กรรมการ
๘) นางสุจิตรา
มีรุ่งเรือง
กรรมการ
๙) นางสาวจันจิรา
ไชยรัตน์
กรรมการ
๑๐) นายสุริยา
บุญยัง
กรรมการ
๑๑) นางศิริ
สุขกรี
กรรมการ
๑๒) นายประพัฒน์
แป้นจุลสี
กรรมการ
๑๓) นางสุกมล
ปราบกรี
กรรมการและเลขานุการ
๑๔) นางอารียา
ต้นวิชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย กาหนดรูปแบบ และเครื่องมือ การประเมินเชิงปริมาณ เชิง คุณภาพ ให้ครอบคลุมมาตรฐาน
ที่ว่าด้วยคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้น ผู้เรี ยนเป็น สาคั ญ ตามค าสั่ งแนบท้า ยนี้ รวมถึง ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข และพั ฒนางานให้ มีคุณ ภาพตาม
ประเด็นพิจารณาที่รับผิดชอบและรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมาตรฐานต่อผู้บริหารต่อไป
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคาสั่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ………………………………….
(นายปรีชา มากมณี)
ผู้อานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

๒๒

