
ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี 122 / 2564 

     เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
โรงเรียนบางปะอนิ“ราชานุเคราะห์ ๑”  ประจ าปีการศึกษา 2563 

--------------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้

ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยมีการจัดท ารายงาน การประเมินตนเอง ( SAR) เสนอต่อสาธารณชน  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  พร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบจากการประเมิน
ภายนอก 

เพื่อให้การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางกาญจนี   เหลืองวัฒนนนัท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิกภักด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5. นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายศุภมงคล  อินสนอง  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 
หน้าท่ี  

1. ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  แก้ไขปัญหาอุปสรรค  รวมท้ังแนะน า ติดตามการด าเนินการของฝ่ายต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. สร้างความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
1. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์        รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธาน 

         2. นายวิทิต    บัวประเสริฐ        ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
 3. นายเกษม  เมาลิทอง         ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
         4. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 5. นายศุภมงคล  อินสนอง        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 6. นายปล้ืม  ปรีชา         ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

7. นายประสพชัย  แน่ประโคน         ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ      
8. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด            ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ       

  9. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
10.นางสาวสมาพร  สมสืบ       ครู ช านาญการ   กรรมการ 

  11. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มณี        ครู    กรรมการ 
  12 นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์        ครู    กรรมการ 
  13. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ        ครู    กรรมการ 
  14. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่         ครู    กรรมการ 
  15. นางสาวอริยา  กันทะวงศ์  ครู    กรรมการ 

๑6  นางสาวสุรีย์  ทนคง                   ครู    กรรมการ 
 17. นางสาวนาฎศิลป์  คชประเสริฐ      ครู    กรรมการ                  
          18. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์        ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 
1. ประสานงานในการด าเนินการจัดอบรมงานประกนัคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมิน 

ตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2563  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. จัดท าเอกสารคู่มืองานประกันคุณภาพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดท าเอกสาร เครื่องมือ งานประกันให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

1. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครูช านาญการพิเศษ ประธาน 
2. นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี ครู   รองประธาน 
3. นายรัชชุพงษ์  แก้วจัทร์  ครู   กรรมการ 
4. นางกฤติญา  ทองประวัติ ครู   กรรมการ 
5. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวณภัค   เล้ียงช่ังทอง      ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
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9. ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน 
10. นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์             ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 

      
 หน้าท่ี  

1. จัดโต๊ะเก้าอี้ในหอประชุม 84 พรรษา  ให้เพียงพอกับผู้เข้าประชุม จ านวน 109 คน 
2. ติดป้ายไวนิล การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 23 เมษายน 2564  

บริเวณเวทีในหอประชุม 84 พรรษา  
 

คณะกรรมการรับลงทะเบียนและต้อนรับ 
1. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธาน 
2. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3. นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู            กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าท่ี  

1. รับรายตัวคณะครูบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. ตรวจสอบรายช่ือคณะครูบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมและให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารเคร่ืองด่ืมและของว่าง 

1. นางสาวอริยา   กันทะวงศ์  ครู      ประธาน 
2. นางสาวนัฎพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย      รองประธาน 
3. นางศิรินภา  มุลาลินทร์  ครู      กรรมการ 
4. นางสาวญาดา  แก้วพาณิชย์  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
5. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ช านาญพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าท่ี   

1. จัดเตรียมอาหารกลางวันให้เพียงพอกับจ านวนครูและบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 107 คน 
2. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องด่ืม จ านวน  2 มื้อ ให้เพียงพอกับจ านวนครูและบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม 

จ านวน 109 คน 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
     1.นายพีระศิลป์   เอกฐิน             ครู     ประธาน  
 2.นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน          ครู                     รองประธาน 
 3.นายภานุพันธ์  จันทร์หอม  ครู                     กรรมการ 
 4.นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี 

1. จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน และดูแลอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา 
งานโสตทัศนูปกรณ์ตลอดงาน 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
1. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู     ประธาน 
2. นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน          ครู                     รองประธาน    
3. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย               กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. บันทึกภาพนิ่งและวิดิโอในช่วงพิธีเปิด และการจัดท ากิจกรรมของวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 

ตลอดกิจกรรม  
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 

  ๑. นายปล้ืม   ปรีชา                   ครู ช านาญการพิเศษ       ประธาน         
 ๒. นายภูวดล   ส าลี                   ครู                            รองประธาน   
 3. นายนัฐวุฒิ  สายันต์      ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 4. นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์         ครู                               กรรมการและเลขานุการ                         

หน้าที่  
 1. จัดและควบคุมก าหนดการให้เป็นไปตามก าหนด 

2. ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับและให้ค าแนะน าคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์ข้อมูล   
    ข่าวสารต่างๆ       

 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธาน 
2. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
3. นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู                 กรรมการ 
4. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าท่ี 

1. ด าเนินการออกแบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกนัคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2563  

2. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้เป็นรูปเล่ม 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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                               คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร 
 
1. นางชญาภา  ลีวรรณ  ครู ช านาญการ   ประธาน 
2. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู    รองประธาน 
3. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน ครู    กรรมการเลขานุการ 

 
หน้าท่ี  

1. จัดท าเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) จ านวน 109 คน 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เสียสละ  ต้ังใจ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อ 
ทางราชการและโรงเรียนต่อไป 

 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  9  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                     (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ก าหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2564 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา โรงเรยีนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

***************************** 
ก าหนดการ 
เวลา  
08.00 - 08.45 น.  - ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
08.45 - 09.30 น.   - ผู้อ านวยการกล่าวเปิดการประชุม 
09.30 น. - 10.30 น.  - งานประกันให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
10.30 น.   - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น – 12.00น.  - แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 
12.00 น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.       - แบ่งกลุ่มย่อยตามมาตรฐานการศึกษาหัวข้องานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดท า 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ให้สอดคล้องกับระบบการประกนัคุณภาพ   
การศึกษาของสถานศึกษา 

14.30 น.    - พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น.   - สรุปผลการประเมินตนเอง กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน  
                                       และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
 
หมายเหตุ    ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


