
ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่ 42 / 256๓     

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ  และรับการประเมินภายใน  
 โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”   ปีการศึกษา  256๑ 

.................................................................................... 
 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้    ก าหนด 

ความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  โรงเรียนบาง
ปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” มีก าหนดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ในปีงบประมาณ 2563 นับตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภาพภายนอกสถานศึกษาของโรงเรียน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็น 
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกของสถานศึกษาเข้มแข็งยั่งยืนและปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศ และรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง  3  มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.  นายประสิทธิ์  พว่งภกัด ี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

          2.  นายจักรกฤษณ์  ธรีะอรรถ รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
          3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
หน้าที่     เป็นที่ปรึกษา   ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน าการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบรอ้ย 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
                 1.  นายประจวบโชค   สร้อยสม ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 

      2.  นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
      3.  นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      4.  นายศักรินทร ์ วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      5.  นายศุภมงคล  อินสนอง  ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      6.  นางสยุมพร  นาคจรูญ  ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      7.  นายปลื้ม  ปรชีา   ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      8.  วา่ที่ ร.ต. สมรกัษ์  แทนลาน        ครู ช านาญการ             กรรมการ 

 



 
 
หน้าที่    วางแผน   ให้ค าปรึกษา   ข้อเสนอแนะ   แก้ไขปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นายวทิิต  บัวประเสรฐิ       ครู ช านาญการพิเศษ         ประธาน 

         2. นายเกษม  เมาลิทอง       ครู ช านาญการพิเศษ    รองประธาน 
         3. นายศักรินทร ์ วงษ์แหยม      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 4. นายศุภมงคล  อินสนอง      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 5. นางสยุมพร  นาคจรญู       ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 6. นายปลื้ม  ปรีชา       ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

7. วา่ที่ ร.ต. สมรักษ ์ แทนลาน          คร ูช านาญการ  กรรมการ    
8. นายประสพชัย  แน่ประโคน        คร ูช านาญการพิเศษ     กรรมการ      
๙. นายสมัคร น้อยสกุล        คร ูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๑๐. นางสาวพรเพ็ญ  พุม่สะอาด         คร ูช านาญการพิเศษ     กรรมการ       
1๑. นางกษริา  ละออ          คร ูช านาญการพิเศษ    กรรมการ       
1๒. นางนงพงา  อิสสอาด          คร ูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
1๓. นางกัญญชัญญ ์ เหมือนเตย         คร ูช านาญการ        กรรมการ 
1๔. นายสาธิต  แสงปิยะ        คร ูช านาญการ  กรรมการ 

  1๕. นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์       คร ูช านาญการ  กรรมการ 
1๖. นายชินวจัน์  ธนโชคปัณณภรณ์     คร ูช านาญการ      กรรมการ 
1๗. นางสาวสมาพร  สมสืบ               ครู  ช านาญการ  กรรมการ  
1๘. นางกันต์ฤทัย  พันธุส์วัสดิ์        ครู ช านาญการ    กรรมการ 
๑๙  นางสาวพิมพ์สุภา   ทรพัย์อยู่        ครู    กรรมการ 

 20. นางสาวนาฎศิลป์  คชประเสริฐ      ครู   กรรมการ                  
          21. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป ์        ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่     วางแผน   ด าเนิการควบคุมดูแล การตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภายใน

สถานศึกษาทั้ง  3   มาตรฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตรงกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.  นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์    ครู ช านาญการพิเศษ     ประธาน 

           ๒.  นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   คร ู    รองประธาน 
 ๓.  นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอาภรณ์  สายจันด ี  ครู                         กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่   
๑. วางแผนในการรวบรวมเอกสาร สังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ทุกประเด็น 
พิจารณาร่วมกัน 
2. จัดเตรียมเอกสาร / จดัประชุม การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภายใน

สถานศึกษา ทั้ง  3 มาตรฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. ประชุมแบ่งหน้าที่ให้กับทีม และเป็นผู้น าในการวิเคราะห์ประเด็นการพิจารณา เพื่อให้สามารถ 
รวบรวมเอกสาร ข้อมูล สารสนเทศได้ตรงประเดน็ เชื่อถือได้และเกิดประสิทธิผล 

4. สรา้งความเข้าใจ และบรรยากาศในการท างานให้กับบุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสี่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 

 

คณะกรรมการรับผดิชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา  
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  

  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
  แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

 

ข้อที ่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.1 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน          
การสื่อสารและการคดิค านวณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย      ครู ช านาญการ          ประธาน                
นางนงพงา  อิสสอาด              ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธาน 
นางสาวสมใจ  ไวยนิตย ์           คร ูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง        คร ูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นางธนิดา  สิลจุจยานนท ์         ครู ช านาญการ          กรรมการ    
นางณัษฐพร  ฮีมวาต์               คร ูช านาญการ          กรรมการ 
นายรัชชพุงษ์  แกว้จันทร์          ครู                         กรรมการ 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร       คร ู                        กรรมการ 
นายสมพร  อมรเวช                คร ู                        กรรมการ 
นางสาวกัลยพ์ัตร์  เสรีชยั          ครู                         กรรมการ 
นายเสกสรรค ์ สุขมา               ครผูู้ช่วย                  กรรมการ 
นายสุทธิพงษ ์  มูลอาษา           ครผูู้ช่วย                  กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี          ครูอตัราจ้าง             กรรมการ 
นางสาวจฑุามาศ  จันทรม์ณี       ครู                         เลขานุการ 
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ข้อที ่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
 
 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คดิ
อย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ          คร ูช านาญการพิเศษ     ประธาน 
นางกษิรา  ละออ                 คร ูช านาญการพิเศษ     รองประธาน 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด     ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
นายปลื้ม   ปรีชา                  ครู ช านาญการพเิศษ     กรรมการ 
นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ            กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู่    คร ู                          กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์         ครู                           กรรมการ 
นายภูวดล  ส าลี                   ครู                            กรรมการ 
นายภาณุพันธ ์ จันทร์หอม       ครู                            กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง       ครู                            กรรมการ 
นางสาวยุวดี   สุภาเรือง          ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์   โพธิท์อง     ครูผู้ชว่ย                      กรรมการ 
นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง      ครูอตัราจ้าง                  กรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           ครู                             เลขานุการ 

 6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชพี 

นางสาวนาฎศิลป์  คชประเสริฐ ครู                            ประธาน 
นางสาวสรุีย์  ทนคง               ครู                           รองประธาน 
นางสาวศริิวรรณ  โอริส           ครู                           กรรมการ 
นางสาวกติติกา   โชคสัมฤทธิ์    ครผูู้ช่วย                     กรรมการ 
นางสาวพรทพิย์  อุดร             ครู ช านาญการพิเศษ      เลขานุการ 

 
ข้อที่  1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

ข้อที ่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.2 ๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย      
๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

นายเกษม  เมาลิทอง            คร ูช านาญการพิเศษ       ประธาน 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ          คร ูช านาญการพิเศษ       รองประธาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ                     กรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ     คร ูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
นางสาวมัณฑนา  สถิตวบิูรณ์   ครู ช านาญการพเิศษ        กรรมการ 
นายสมัคร  น้อยสกุล            คร ูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
นายอัศวิน  ศรีบัว                คร ูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
นางอารวีรรณ   แน่ประโคน    ครู ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
นายปลื้ม ปรีชา                   คร ูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
นางจิดาภา  จูหว้า                ครู ช านาญการ                กรรมการ 
นางสุดาพร  ยิ้มสิน               ครู ช านาญการ                กรรมการ 

 

-๔- 
 



ข้อที ่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวสมาพร  สมสืบ          ครูช านาญการ                 กรรมการ 

นายณฐัวัฒน์  จันทรพ์ิภพ        ครู                              กรรมการ 
นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์        คร ู                             กรรมการ 
นางสาวอริยา   กันทวงค ์        ครู                              กรรมการ 
นางสาวกัลยพ์ัตร์   เสรีชยั        คร ู                             กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ              ครู                               กรรมการ 
นายเทอดศักดิ ์ เปาลิวัฒน์       คร ู                              กรรมการ 
นางสาวกัญญารตัน์  ศิลาแยง    คร ู                             กรรมการ 
นางสาวจฑุาทพิ  ดีละม้าย        คร ู                            กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย ์ ชพูงษ์         ครู                             กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ   โชคสมบัติ    ครูผูช้่วย                      กรรมการ 
นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์        ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ   สมภาร      ครูผู้ชว่ย                      กรรมการ 
นางสาวภริมย์พร   ใจหนักแน่น  ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
นางสาวภริตา   โอชารส           ครผูู้ช่วย                      กรรมการ 
นางวรรณวรางค ์  ทนงสุทธิ์       ครูผูช้่วย                     กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข          ครูอัตราจา้ง                 กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู่      คร ู                          เลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเดน็พิจารณา 
ข้อท่ี  ๒.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

  ๒. ๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 
  2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
  2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

        ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อที ่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
 ๒.1  มีเป้าหมาย วิสัยทศัน์  และพันธกจิที่

สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
 

นายศักรินทร์  วงษ์แหยม       ครู ช านาญการพเิศษ   ประธาน 
นางพรรณี  เกตุถาวร             ครูช านาญการ          รองประธาน 
นายเกษม  เมาลิทอง            คร ูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
นางสยุมพร   นาคจรูญ          คร ูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์         คร ูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
นายศุภมงคล   อินทร์สนอง     ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ                  กรรมการ 
นายรณกร  ไข่นาค                ครู                         กรรมการ 
นางสาวมนตท์ิพา   สันตติรานนท์  ครู                      กรรมการ 
นายศิวกร  กรึงไกร                   คร ู                     กรรมการ       

-๕- 
 



ข้อที ่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย    ครูผูช้่วย                กรรมการ 

นายเกียรติศักดิ์   กันนิดา            ครูผูช้่วย                กรรมการ 
นายวีรวัฒน์   ลงผิว                   ครูผูช้่วย                กรรมการ 
นางกันต์ฤทัย  พันธ์สวัสดิ์            คร ูช านาญการ         เลขานุการ               

 ๒. ๒ มรีะบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ        คร ูช านาญการพิเศษ       ประธาน 
นางสาวสมาพร   สมสืบ       คร ูช านาญการ              รองประธาน 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร      คร ูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ                   กรรมการ 
นางสาวสวุรรณา  สุดปรกึ     ครู                             กรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล   สูงกลาง    ครูผู้ช่วย                       กรรมการ  
นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒ ิ      ครู                          เลขานุการ              

 2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ 

ว่าที่ ร.ต. สมรักษ์  แทนลาน        คร ูช านาญการ         ประธาน 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสชุล   ครูช านาญการ                รองประธาน 
นางสาวอุมาพร   ขาวแขก    ครูผู้ช่วย                        กรรมการ 
นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี       ครูผู้ชว่ย                        กรรมการ 
นางจิตร์สมา  สมงาม           ครูช านาญการ                เลขานุการ              

 2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

นายประสพชัย  แน่ประโคน    คร ูช านาญการพิเศษ       ประธาน 
นายณัฐวัฒน์   จันทร์พิภพ      ครู                             รองประธาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ                     กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง      คร ูช านาญการพเิศษ       กรรมการ        
นายรัชชพุงษ์  แกว้จันทร์        ครู                             กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ   ครู                              กรรมการ 
นายธวัช   วงศ์สุวัฒน ์           ครูผู้ชว่ย                       กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง   สังฆ์ศขุ       ครูอตัราจ้าง                  กรรมการ 
นางสาวธนารักษ ์  ไกรสมโภชน์ ครูอตัราจ้าง                  กรรมการ 
นายธีระวัฒน ์ เพ็ชร์วารี         คร ู                             เลขานุการ 

 ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
 

นางสาวสรุีย์  ทนคง              ครู                            ประธาน 
นางชญาภา   ค าแหงฤทธิ์       ครูช านาญการ               รองประธาน 
นายพีระศิลป์   เอกฐิน           ครู                             กรรมการ 
นางสาวศริิวรรณ  โอริส          ครู                             กรรมการ 
นางสาววชิญาพร  อุ่นมี          ครู                             กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร   ดีสวัสดิ์     ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
นางสาวพิชามญช ์ กศุล          ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์        ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น    ครูผูช้่วย                      เลขานุการ                        

 
 
 
 

-๖- 
 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเดน็พิจารณา 
ข้อที่ ๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฎิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
       ๓. ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๓.๓ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อที ่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๑ การจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการ

คิดและปฎิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
๓. ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

นาย วิทติ   บัวประเสริฐ      คร ูช านาญการพิเศษ      ประธาน 
นางสยุมพร  นาคจรูญ         คร ูช านาญการพิเศษ      รองประธาน 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร       ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง           ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายสมัคร   น้อยสกุล          ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางกษิรา  ละออ                ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายสาธติ   แสงปิยะ            ครูช านาญการ             กรรมการ            
นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย   ครูช านาญการ             กรรมการ  
นางชญาภา   ค าแหงฤทธิ์       ครูช านาญการ             กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู่   ครู                           กรรมการ                      
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน    ครู                           กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา   จ านงบุญรัตน์  คร ู                    กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กนัหาจันทร์  คร ู                    กรรมการ 
นางสาวนัฐพร   ภวูงษ์                ครูผูช้่วย               กรรมการ 
นางสาวญดา   แกว้พาณชิย์          ครูผู้ชว่ย               กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ ์  ทิพย์สง         ครูผู้ช่วย               กรรมการ 
นายปราณ์รณ   กาญจนากร          คร ู                    เลขานุการ 

 
ระบบการประกันคณุภาพภายในที่มปีระสทิธผิล  
ประเดน็พิจารณา  
ข้อที่ ๑. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข้อที ่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์             ครู ช านาญการพิเศษ ประธาน 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  ครู                  รองประธาน 
นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด       คร ู                 กรรมการ 
นางสาวศริินภา   มุลาลนิน์           ครูผู้ชว่ย           กรรมการ 
นางสาววจิิตรา   อ่อนสกุล            ครูผู้ชว่ย          กรรมการ 
นางสาวอาภรณ ์ สายจันดี            คร ู                เลขานุการ 

 

-๗- 
 



หน้าที่    
1. ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทุกลุ่มสาระ รวบรวมจดัเตรียมเอกสารเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา   ในวันที ่ 
๑๒  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๓ เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 256๓  
         2. ให้หัวหน้างานประเมินคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาที่
รับผิดชอบมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ยืนประจ าโต๊ะเอกสารเพื่อจัดหาเอกสาร 
หลักฐาน ให้กรรมการประเมินพร้อมอ านวยความสะดวกในการตอบข้อซักถามกับคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน 
  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
       ๑. นายปลื้ม   ปรีชา                  คร ูช านาญการพิเศษ     ประธาน         

    ๒. นางธนิดา   สิลุจจยานนท์        ครชู านาญการ             รองประธาน 
    ๓. นายภูวดล   ส าล ี                  ครู                          กรรมการ 
    ๔. นางจิรฉตัร   สะสมทรัพย ์        ครู                          กรรมการและเลขานุการ                         

หน้าที่  
 1. จัดและควบคุมก าหนดการให้เป็นไปตามก าหนด 
   2. เป็นพิธีกรกลา่วต้อนรบัและให้ค าแนะน าคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศกึษา                     

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
          1. นายสาธิต   แสงปิยะ           ครู ช านาญการ ประธาน  
        2. นายพีระศิลป์   เอกฐิน  ครู                   รองประธาน 
        3. นายภานุพันธ ์ จนัทร์หอม    คร ู   กรรมการ 
        ๔. นายเศรษฐลกัษณ์   สุขสงวน         ครู                   กรรมการ 
             ๕. นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
                     ๖. นางสาวกัญญา   อินทร์กอง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ 
 1. จัดเตรียมและควบคุมดูแลเครื่องเสียงไฟฟ้าในบริเวณห้องประชุมเพชรราชา อ านวยความสะดวก 
ในการประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. จัดท าวีดิทศัน์แนะน าโรงเรียน และการนิเทศตดิตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหาร
ศึกษา ผลงาน / จดุเด่น ของสถานศึกษา เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ ใช้เวลา  15 - 20 นาท ี
 3. จัดท าป้ายยินดตี้อนรบัคณะกรรมการ การตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา                     
 4. จัดบันทึกภาพนิ่ง วีดทิัศน์  ตลอดงาน 
 5. จัดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด  
 
 
 
 
 

-๘- 
 



คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
   1. วา่ที่ ร.ต. สมรักษ ์ แทนลาน         ครู ช านาญการ    ประธาน 

2. นางสาวอริยา   กัณทะวงค์              คร ู                 รองประธาน 
๓. นางสาวอาภรณ์  สายจันด ี   คร ู    กรรมการ 

   ๔. นางสาวมนต์ทพิา  สนัติตรานนท์  คร ู    กรรมการ 
   ๕. นางสาวญดา   แก้วพาณิชย ์   ครูผู้ชว่ย            กรรมการ 

๖. นางสาวนัฐพร   ภูวงษ์                ครูผู้ชว่ย           กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 
 1. ให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการประเมิน  พร้อมจัดเตรียมของที่ระลึกให้กับ
คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา                     
 2. จัดเตรียมและควบคุมดูแลบริการน้ าดื่ม อาหารกลางวัน ให้คณะกรรมการประเมินและครูผู้เข้าร่วมรับ   
การประเมินทุกคน  จ านวน   ๒๘  คน 
 3. จัดหานักเรียนบริการน้ าดื่ม  จ านวน  ๓  คน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
 

1. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครูช านาญการพิเศษ ประธาน 
2. นายธีระวัฒน ์ เพ็ชร์วารี คร ู   รองประธาน 
3. นายรัชชพุงษ์  แกว้จัทร์  คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นางสาวณภัค   เลี้ยงชั่งทอง      ครอูัตราจา้ง                 กรรมการ 
6. นายธวัช   วงศ์สุวัฒน ์            ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
7. ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน  

หน้าที่ 
 1. จัดเตรียมท าความสะอาดบริเวณหอประชุมเพชรราชา 
 2. จัดโต๊ะเพื่อวางเอกสาร / หลักฐาน  เพื่อรองรบัการการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศกึษา
จ านวน   25   ตวั  พร้อมปูผ้าตกแต่งให้สวยงาม 
 3. จัดตกแต่งบริเวณหนา้เวทีหอประชุมเพชรราชา  พร้อมประดับดอกไม้ให้สวยงาม 

4. จัดสถานที่โต๊ะอ านวยความสะดวก  1  ชดุ  เพื่อรองรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา  จ านวน  ๓  ทา่น 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
    

1.  นางสกุัลยา  เสือจ าศลิป์    ครู ช านาญการพิเศษ     ประธาน 
            2.  นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   คร ู    รองประธาน 

  3.  นางสาวนัฎฐาภรณ ์ ใหญ่ยอด  คร ู     กรรมการ 
   4.  นางสาวอาภรณ ์ สายจันดี   คร ู                           กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

-๙- 
 



  
หน้าที่  
 1. จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลกิจกรรม แจกคณะกรรมการ ครูผู้เข้าร่วมประเมิน และแขกผู้มีเกียรติ 
 2. รวบรวมสรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่มน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อเกิดผลดีตอ่ทางราชการ 
 
               สั่ง   ณ    วันที่  ๓๐   มกราคม  พ.ศ. 256๓ 
 

 
  
               (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 
 



 
ก าหนดการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ปีการศึกษา  256๑ 
ณ  ห้องประชุมเพชรราชา  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

----------------------- 
วันอังคารท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ์  256๓ 
เวลา   08.15   น.   - คณะครูที่เป็นตัวแทนรบัผิดชอบมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา  

เตรียมพร้อมเข้าห้องประชุมเพชรราชาเพือ่รอรับ การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                     

08.30 น.   - ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา                     

09.00 น.  - น าเสนอวิดทีัศน์แนะน าโรงเรียน และการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาของผู้บริหารศึกษา ผลงาน / จุดเด่น ของ
สถานศึกษา 

 09.30 - 11.30 น.  - ประเมินผล การตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา                     
 12. 00 น.  - สรุป ข้อเสนอแนะ 
     .......................................................................... 

 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

-๑๑- 


