การให้ความเห็นชอบ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน
ของ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖0 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณามาตรฐานการศึก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประจาปีการศึกษา 2560 เห็นชอบให้ดาเนินการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) ตามประกาศได้

(นายทวีป แต่งแก้ว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

ประกาศโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกั ดองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖(๙) มาตรา ๑๗(๖) ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึก ษา และพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ ได้ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับระบบ หลั ก เกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึ ก ษาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้ มีร ะบบการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ล ะระดั บ และ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศก าหนด พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดไว้ จั ด ให้ มีก าร
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึ ก ษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่ ว ยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพลูตาหลวงวิ ท ยา (อบจ.ชบ.๖) เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) เป็นไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงนามาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) จึงประกาศใช้ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้ เพื่ อ เป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕๖0

(นายจรูญ ทองไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)

มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
---------------------------------มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (จานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคั ญ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10

ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสู ต รสถานศึ ก ษาและ
นาไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง และน าผลไปใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ มตาม
ศักยภาพ
ครูมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน

มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริ ห าร จั ด
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผู้ บ ริ ห ารสถาน ศึ ก ษา มี คุ ณ ธรร ม จริ ย ธร รม และปฏิ บั ติ ต นตามมาตรฐานวิ ช าชี พและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเ ริ่ ม มี วิ สั ย ทั ศน์ และ
เป็นผู้นาทางวิชาการ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน มีทรัพยากรและสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ เป็ น สั ง คม
แห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องเรียน ห้ อ งสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้วัสดุครุภัณฑ์เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ ย ง มี มาตรการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ และสร้ า งเสริ มความ
ปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึ กษาโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5

สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทา และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้น ผู้เรียนเป็น สาคั ญ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6

สถานศึกษาจัดทา และพัฒนาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น และบริ บ ทของ
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และ
นา ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่ง เรียนรู้และภูมิ ปั ญญาท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่ ว ม
ในการจัดกิจกรรม

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึก ษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9

สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตมมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดการทารายงานประจาปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิ รู ปการศึ ก ษาที่ เป็ น มาตรการเสริ ม เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2

สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดั บ คุ ณภาพ รั ก ษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึ กษา (จานวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4
ตัวบ่งชี้ที่ 9.5
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6
ตัวบ่งชี้ที่ 9.7
ตัวบ่งชี้ที่ 9.8

ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
ผู้เรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภู มิใ จในวั ฒ นธรรมและความ
เป็นไทย
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรณนะสาคัญตามหลัก สูตรสู่ ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4

ผลการประเมินสมรรณนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน
ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซี ยน
ผู้เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทา งาน สามารถทางานร่วมกับ ผู้ อื่ น ได้ และมี เจตคติ ที่ ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3

มีทักษะในการจัดการและทางานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบครอบ
จนกระทั่ง งานสาเร็จ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดและอยู่ร่ว มกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพั ฒนาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2

ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3
ตัวบ่งชี้ที่ 14.4
ตัวบ่งชี้ที่ 14.5

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย มีน้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์
ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้ น
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้า หมาย ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ปรากฏ
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นทีย อมรับของผู้ ปกครองและชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3
ตัวบ่งชี้ที่ 16.4

ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

แนวทางการดาเนินการ
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะทางานยกร่างมาตรฐานการศึกษา
2. โรงเรี ย นน าเสนอร่ า งมาตรฐานการศึ กษา เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น,ฐาน
3. เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงความเห็ นชอบแล้ ว โรงเรี ย นลงนาม
ประกาศกาหนดมาตรฐานการศึกษา
4. โรงเรียน รายงานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับทราบ
5. สาเนามาตรฐานการศึกษาให้ครูในโรงเรียนทุกคน
6. โรงเรียนนามาตรฐานการศึ กษาที่ กาหนดเป็ นเป้ า หมาย แนวทางในการจั ด ท า
หลักสูตรสถานศึกษาและในการจัดทาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ และมี การประเมิ น
คุณภาพประจาปีตามมาตรฐานที่กาหนดด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีการสรุ ป ผล
การประเมินเทียบเคียงกับมาตรฐานที่ กาหนดและรายงานผู้ เกี่ ย วข้ องในการจั ด
การศึกษา

คาสั่งโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
ที่
/ ๒๕๖0
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างมาตรฐานการศึกษาระดับการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน
เพื่อให้สถานศึกษามีมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนคุณภาพการศึ ก ษาที่
คาดหวัง ก่อให้เกิดการวางแผนระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาวล่ ว งหน้ า ได้ โรงเรี ย นพลู ต าหลวงวิ ท ยา
(อบจ.ชบ.6) จึงขอแต่งตั้งข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการด าเนิ น งานยกร่ า งมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. คณะกรรมการอานวยการ
นายจรูญ
ว่าที่ร้อยเอกธนนท์
นายพงศ์ประพันธุ์
นายพิมล
นายดารงค์
นายวสันต์
นายมีชัย
นางสุภาพร
นางสาวจารุณี
นางสาวสุนันท์
นางสาวชัญญานุช

ทองไทย
บุญทวีวรเดช
ทับวัฒน์
พงษ์เผ่า
สุภาษิต
เจริญชาศรี
วุฒิธาดา
เปลี่ยนวิจารณ์
วนิชย์ถนอม
พุทธภูมิ
บุณยะยุต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน
๒. กากับติดตามให้คณะกรรมการดาเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
๒. คณะกรรมการดาเนินการยกร่างมาตรฐานการศึกษาระดั บการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน
นายจรูญ
ทองไทย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ว่าที่ร้อยเอกธนนท์
บุญทวีวรเดช รองผู้อานวยการ
นายดารง
สุภาษิต
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นางสุภาพร
เปลี่ยนวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางมานิดา
ภิรมย์สุภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษไทย
นางสาวเจนจิรา
เรือนสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางสาวศุภาพิชญ์
ปังกระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางสุรีย์
คุ้มมะม่วง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2นางอรัญญา
นายธนวัฒน์
นายประสงค์
นางศิริกานดา
นางกัญญา
นางศรุตยา
นางจินดารัตน์
นายทวีป
นายธนทัต
นางสาวสุนันท์
นางสาวชัญญานุช

ประยูรเพ็ชร
สิงห์ธรรม
ปรักมานนท์
พิมพ์มะไฟ
เกียรติกูล
หอมจันทร์
วัฒนธรรม
แต่งแก้ว
เปลี่ยนวิจารณ์
พุทธภูมิ
บุณยะยุต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหนน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนผู้ปกครอง
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่
1. ยกร่างมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน ครู
ผู้บริหารและกระบวนการจัดการศึกษา และให้สอดคล้อ งกั บ ควา มต้ อ งการของชุ มชน เอกลั ก ษณ์
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
2. นาเสนอมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ เข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการลงนามรั บ ทราบและประกาศใช้ เ ป็ น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนต่อไป
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้ อ งทราบ
ในรูปแบบต่าง ๆ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

(นายจรูญ ทองไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
1. นายทวีป
แต่งแก้ว
2. นายกล้าหาญ เชาว์ศิลป์
3. นายดารงค์ สุภาษิต
4. นายมรุพงษ์ สุปิยวัฒน์
5. นางอุษา
ทองวิเชียร
6. นางสุทธารัตน์ สนามชัย
7. พระอธิการอนันต์ ปภังกโร
8. นายฉลาด สุขีรัตน์
9. นายเสริมชัย ศักดิ์สาลากุล
10. นางสุนทรี จะบัง
11. ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์
12. นายธนทัต เปลี่ยนวิจารณ์
13. นายจรูญ
ทองไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้อานวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

