
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                          ท่ี 108/๒๕66 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ปีการศึกษา  ๒๕65 

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

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา   เมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559 ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม นั้น  

ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิด เผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้การก าหนดมาตรฐานและจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน   
ท่ีมีประสิทธิผล  คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รวมท้ังคุณภาพ ด้านมาตรการส่งเสริมโรงเรียน บางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑” ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็ง ยั่งยืน และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  จึงแต่งต้ัง        
ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕65  ดังนี้ 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

       ๑. นายคมสัน  เปี่ยมชูชาติ         ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”     
       2. นายทรงชัย  ลิมปพฤกษ์        อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
       3. นายพิษณุ  คงรุ่งเรือง       อดีตผู้อ านวยการโรงเรียงจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
หน้าที่     ๑.  เป็นที่ปรึกษา ดูแลการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    
             ๒.  ควบคุมให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด าเนินงานให้เสร็จส้ิน    
                  ภายในก าหนด        
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คณะกรรมการอ านวยการ 
1.  นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
2.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการ    รองประธานกรรมการ 
3.  ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
4.  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
5   นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
6.  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.  นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
8.  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
9.  นางนงพงา อิสสอาด   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
10. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
11. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
12.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล         ครู ช านาญการ               กรรมการ 
13.  นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่   เป็นท่ีปรึกษาดูแลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ด าเนินงานไปด้วยความ 
          เรียบร้อย 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ 
2. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์              ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายพิษณุ  คงรุ่งเรือง   อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางนางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ          กรรมการ 
5. นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงบุญรัตน์        ครู ช านาญการ   กรรมการ 
6. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์        ครู ช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ        ครู ช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี        ครู    กรรมการ 
10. นางสาวพิชามญช์ุ กุศล  ครู    กรรมการ 
11.  นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่         ครู    กรรมการ 
12.  นางสาวภริตา  โอชารส  ครู    กรรมการ 
13.  นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์  ครู    กรรมการ 
14.  นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์      ครู    กรรมการ   
15. นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด           ครู                   กรรมการ 
16. นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                
17. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ   
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หน้าที่   ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท้ัง  3  มาตรฐาน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และถูกต้องครบถ้วนตรงกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
            ส่ัง   ณ    วันท่ี   14   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕66 
 
 

 
 (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 


