
 

ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี 109 / 2566     

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ  และรับการประเมินภายใน  
 โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”   ปีการศึกษา  2565 

.................................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้    
ก าหนด ความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” มีก าหนดรับการประเมินคุณภาพภายในปีงบประมาณ 2565 เพื่อการ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็น 
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกของสถานศึกษาเข้มแข็งยั่งยืนและปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศ และรับการประเมิน
ภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ัง  3  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.  นายคมสันต์ เป่ียมชูชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 

          2.  นายทรงชัย  ลิมปพฤกษ์ รองประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 
          3.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        
หน้าที่     เป็นท่ีปรึกษา   ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน าการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย 
 

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    วางแผน   ให้ค าปรึกษา   ข้อเสนอแนะ   แก้ไขปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์      รองผู้อ านวยการ         ประธาน 
2. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
3. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
4. นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
5. นายประสพชัย  แน่ประโคน         ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

         6. นางสาวสมาพร  สมสืบ       ครู ช านาญการ    กรรมการ 
 7. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู ช านาญการ  กรรมการ 

8. นางสุรีย์ ทนคง   ครู ช านาญการ  กรรมการ 
9. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์      ครู ช านาญการ      กรรมการ 
10. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครู ช านาญการ  กรรมการ         
11.  นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  ครู   กรรมการ 
12. นายพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   กรรมการ 
13. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
14. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   กรรมการ    

          15. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์         ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่     วางแผน ด าเนินการควบคุมดูแล การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภายใน

สถานศึกษาท้ัง  3   มาตรฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตรงกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.  นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์    ครู ช านาญการพิเศษ     ประธาน 

           ๒.  นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู ช านาญการ   รองประธาน 
 ๓.  นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู     กรรมการ 
 4. นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู    กรรมการ 
 5.  นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒริักษ ์  ครู ช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
  
หน้าที่   
๑. วางแผนในการรวบรวมเอกสาร สังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ทุกประเด็น 
พิจารณาร่วมกัน 
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2. จัดเตรียมเอกสาร / จัดประชุม การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา ท้ัง  3  มาตรฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3. ประชุมแบ่งหน้าท่ีให้กับทีม และเป็นผู้น าในการวิเคราะห์ประเด็นการพิจารณา เพื่อให้สามารถ 
รวบรวมเอกสาร ข้อมูล สารสนเทศได้ตรงประเด็น เช่ือถือได้และเกิดประสิทธิผล 

4. สร้างความเข้าใจ และบรรยากาศในการท างานให้กับบุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบส่ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 

 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา  
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์  
                 ของแต่ละระดับช้ัน 

  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น    
      และแก้ปัญหา 
 3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน   
การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

นางพรรณี เกตุถาวร     
นางนงพงา  อิสสะอาด 
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด                
นางจิดาภา จูหว้า                   
นางสาวพิชามญช์ุ กุศล        
นายปราณ์รณ  กาญจนากร         
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี 
นางนปภา    ไต่เป็นสุข 
นายนัฐวุฒิ  สายันต์           
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี 
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย 

ครู 
ครู ช านาญการ                                    
ครู ช านาญการพิเศษ         
ครู ช านาญการพิเศษ               
ครู ช านาญการ                                            
ครู                               
ครู                      
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูอัตราจ้าง                    
ครู ช านาญการ                       

ประธาน 
รองประธาน              
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ    
กรรมการ 
กรรมการ                             
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ                     

 2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์        
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหา 

นางสาวสมาพร  สมสืบ                 
นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์    
นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์              
นายเสกสรรค์    สุขมา                     
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา               
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง 
นายพิชชานนท์  เนาเพ็ชร 

ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

  นางสาวปัทมา    กีถาวร 
นางสาวชุลีกร        วงศ์จีน         

ครู  
ครู ช านาญการ 

กรรมการ 
เลขานุการ 

 3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์         
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย   
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง 
นายอภิวัฒน์   ปลอดโปร่ง 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม 

ครู ช านาญการ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู อัตราจ้าง 
ครู 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ        
นายปราณ์รณ  กาญจนากร  
นางสาวพิชามญช์ุ กุศล     
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี     
นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์  
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   
นายภูดล  ส าลี 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์          
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           

ครู ช านาญการ 
ครู  
ครู 
ครู 
ครู ช านาญการ 
ครู  
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครูผู้ช่วย 
ครู 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร          

ครู 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 

 
 
 
 
 

ข้อท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.2 ๑) การมีคุณลักษณะ

และค่านิ ยม ท่ี ดีตาม ท่ี
ส ถ า น ศึ ก ษ า ก า ห น ด    
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย      
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน               
นายเกษม  เมาลิทอง ครู ช านาญการพิเศษ    รองประธาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  
นางนงพงา อิสสอาด 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นางอารีวรรณ แน่ประโคน 
นายอัศวิน  ศรีบัว 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ 
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล 
นายเทิดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                   

รองผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 
ครู  
ครู  
ครู 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
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ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย

และลักษณะจิตสังคม 
นายวันเฉลิม  อุลิต 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น 
นางสาวภริตา   โอชารส 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ 
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์   
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย 
นายธรรมนญู  ระวังใน 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                    

ครู 
ครู 
ครู 
ครู  
ครู  
ครู  
ครู 
ครูผู้ช่วย  
ครูผู้ช่วย 
ครู 
ครูอัตราจ้าง 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริการและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 
   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

 2.1  มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 

นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม 
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก 
นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 
นายศิวกร  กรึงไกร 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ 

รองผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู   
ครู 
ครู   
ครู 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

  นายวีรวัฒน์  ลงผิว 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง 
นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ 

ครู 
ครู 
ครู  
ครู ช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.3ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์
นางสาวสมาพร  สมสืบ 
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ
นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงบุญรัตน์ 
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ 
นางสาวพิชามญช์ุ กุศล 
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี 
นางสาวภริตา  โอชารส 
นางสาวนัฐพร ภูวงษ ์
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ 
นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย 

รองผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

นายสาธิต  แสงปิยะ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก 
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี 
นายกันตภณ์  วาทะพุก 
นางจิตร์สมา  สมงาม 

รองผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการ 
ครู  
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครู ช านาญการ 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ี
อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

นายประสพชัย  แน่ประโคน 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ 
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ 
ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี 

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 
ครู ช านาญการ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การรบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 

นางสาวสุรีย์  ทนคง 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ 
นายพิทยา  ขุนน้อย 
นางสาวอาทิตยา  นาคกล่ัน 

ครู ช านาญการ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครู 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
3.3 มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์
นายเกษม เมาลิทอง 
นางสาวสมาพร  สมสืบ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงบุญรัตน์ 
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม 
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ 
นางสาวพัชรี บัวอาจ 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ 
 

รองผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 
 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

 สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว 
นายชยกร  อมรเวช 
 

ครูอัตราจ้าง 
ครู 

กรรมการ 
เลขานุการ 

 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
ประเด็นพิจารณา  
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

 การใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์              
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ ์
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน ์
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด 

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 
ครู  
ครู 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
หน้าที่    

1. ให้คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา   ในวันท่ี  
31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น. โดยจัดวางให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 เดือน มีนาคม      
พ.ศ. 2566  
        2. ให้หัวหน้างานประเมินคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
รับผิดชอบมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ยืนประจ าโต๊ะเอกสารเพื่อจัดหาเอกสาร 
หลักฐาน ให้กรรมการประเมินพร้อมอ านวยความสะดวกในการตอบข้อซักถามกับคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน 
  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
๑. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์      ครู ช านาญการ       ประธาน         
๒. นายภูวดล   ส าลี               ครู ช านาญการ      รองประธาน 
3. นายนัฐวุฒิ  สายันต์          ครู             กรรมการ 
๔. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา        ครู                      กรรมการและเลขานุการ    
                      

หน้าที่  
 1. จัดและควบคุมก าหนดการให้เป็นไปตามก าหนด 
   2. เป็นพิธีกรกล่าวต้อนรับและให้ค าแนะน าคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา          
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คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   1. นายพีระศิลป์   เอกฐิน             ครู      ประธาน  
 2. นางสาวพัชรี บัวอาจ   ครูผู้ช่วย                     รองประธาน 
 3. นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ครูอัตราจ้าง            กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ 
 1. จัดเตรียมและควบคุมดูแลเครื่องเสียงไฟฟ้าในบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา               
อ านวยความสะดวกในการประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. จัดท าป้ายยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา                     
 3. จัดบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์  ตลอดงาน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าวีดีทัศน์ 
   1. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ          ครู ช านาญการ   ประธาน 
 2. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ช านาญการ   รองประธาน 
 3. นายภานุพันธ์  จันทร์หอม  ครู                     กรรมการ 
 4. นางสาวกัญญา อินทร์กอง           ครู                      กรรมการ 

5. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมการ 
6. นายพีระศิลป์   เอกฐิน   ครู    กรรมการ 
7. นายนัฐวุฒิ  สายันต์   ครู    กรรมการ 
8. นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
9. นางสาวพัชรี บัวอาจ   ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 
10. นายธนกฤต ว่องธัญญาภรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 11. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู             กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ 
 

จัดท าวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียน และการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหาร
ศึกษา ผลงาน / จุดเด่น ของสถานศึกษา เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ ใช้เวลา  15 - 20 นาที 
 
 

 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
1. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู    ประธาน 
2. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  ครู   รองประธาน 
3. นางสาวศุภศิริ  สอนสิทธิ์  ครู              กรรมการ  
4. นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 

1. บันทึกภาพนิ่งและวิดิโอในช่วงพิธีเปิด และการจัดท ากิจกรรมของวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 
ตลอดกิจกรรม  

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

1. นางสาวอริยา   กันทะวงศ์  ครู ช านาญการ    ประธาน 
2. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครู      รองประธาน 
3. นางสาวศิรินภา  มุลาลินทร์  ครู      กรรมการ 
4. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์  ครู      กรรมการ 
5. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ครู ช านาญการ              กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ 
 1. ให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการประเมิน  พร้อมจัดเตรียมของท่ีระลึกให้กับ
คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา                     
 2. จัดเตรียมและควบคุมดูแลบริการน้ าด่ืม อาหารกลางวัน ให้คณะกรรมการประเมินและครูผู้เข้าร่วมรับ   
การประเมนิทุกคน  จ านวน   60  คน 
 3. จัดหานักเรียนบริการน้ าด่ืม  จ านวน  ๓  คน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
 

1. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครูช านาญการพิเศษ ประธาน 
2. นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี ครู ช านาญการ  รองประธาน 
3. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวลักขณา ภาคโภคี       ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
5. นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7. นายธรรมนญู  ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
8. นายรัชชุพงษ์  แก้วจัทร์  ครู ช านาญการ  เลขานุการ 
9. ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน  

หน้าที่ 
 1. จัดเตรียมท าความสะอาดบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
 2. จัดโต๊ะเพื่อวางเอกสาร / หลักฐาน  เพื่อรองรับการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาจ านวน   25   ตัว  พร้อมปูผ้าตกแต่งให้สวยงาม 
 3. จัดตกแต่งบริเวณหน้าเวทีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  พร้อมประดับดอกไม้ให้สวยงาม 

4. จัดสถานท่ีโต๊ะอ านวยความสะดวก  1  ชุด  เพื่อรองรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  
    และนิเทศการศึกษา  จ านวน  ๓  ท่าน 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดวางโล่รางวัล เกียรติบัตร ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
  

1. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครู   ประธาน 
2. นางนปภา  ไต่เป็นสุข   ครู   กรรมการ 
3. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ 

1. รวบรวมโล่รางวัลดีเด่น เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
2. จัดวางใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเพื่อรับการประเมิน 

 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

    

1.  นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์    ครู ช านาญการพิเศษ     ประธาน 
            2.  นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู ช านาญการ   รองประธาน 

  3.  นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู     กรรมการ 
   4.  นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู                            กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  
 1. จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลกิจกรรม แจกคณะกรรมการ ครูผู้เข้าร่วมประเมิน และแขกผู้มีเกียรติ 
 2. รวบรวมสรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่มน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
ท้ังนี้   ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
               ส่ัง   ณ    วันท่ี  14   มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

 
  
               (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา  2565 

ณ  หอประชุม 84 พรรษา  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

............................................................ 
ล าดับขั้นตอนพธิีการ 

1. พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา  
       นายคมสันต์ เป่ียมชูชาติ         ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”     
       นายพิษณุ  คงรุ่งเรือง    อดีตผู้อ านวยการโรงเรียงจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.   ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
3.   น าเสนอวิดีทัศน์แนะน าโรงเรียน และการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4.   เชิญคณะกรรมการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ดูร่องรอย เอกสาร  

       หลักฐานตามมาตรฐาน 3  มาตรฐาน 

5.    เชิญคณะกรรมการ สรุป ข้อเสนอแนะ 

6.    ผู้อ านวยการกล่าวขอบคุณ  
7.    มอบของท่ีระลึก / เสร็จส้ินพิธีการ 

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

ก าหนดการ วันศุกร์ท่ี  31  มีนาคม  2566 
*************************************** 

 

เวลา กิจกรรม 
12.30 – 13.00 น. คณะครูที่เป็นตัวแทนรับผิดชอบมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาเตรียมพร้อม 

เข้าห้องประชุมเพชรราชาเพื่อรอรับ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา               

13.00 – 13.15 น. - นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
- นายพิษณุ คงรุ่งเรือง อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน                    

13.15 – 13.30 น. น าเสนอวิดีทัศน์แนะน าโรงเรียน และการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายใน      
ของสถานศึกษา นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารศึกษา ผลงาน จุดเด่น ของสถานศึกษา 

13.30 – 16.00 น. ประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา                     
16.00 – 16.30 น. สรุป ข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 
 
 


