
 

ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี  80 / 2565 

     เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
โรงเรียนบางปะอนิ“ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใช้เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม นั้น 

โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งยั่งยืนและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)                  
ปีการศึกษา  2564  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 มาตรฐาน  
21  ประเด็นพิจารณา ให้สอดคล้อง ท้ัง 3  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.  นายคมสันต์ เป่ียมชูชาติ  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 

          2.  นายทรงชัย  ลิมปพฤกษ์      รองประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        

หน้าที่ เป็นท่ีปรึกษาดูแลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ด าเนินงานไป 
ด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1.  นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3.  ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
6.  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.  นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
8.  นายศุภมงคล  อินสนอง  ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
9.  นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
10. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ  กรรมการ 



 
 
11.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล         ครู ช านาญการ             กรรมการ 
12.  นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา และวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ด าเนินงานไป 

ด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 

         2. ว่าท่ี ร.ต. สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน 
 3. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

5.นายเกษม  เมาลิทอง         ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
         6. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 7. นายศุภมงคล  อินสนอง        ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 8. นายปล้ืม  ปรีชา         ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 9. นายประสพชัย  แน่ประโคน        ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

10. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด          ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
11. นางสาวสมาพร สมสืบ        ครู ช านาญการ        กรรมการ      
12. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ           ครู ช านาญการ        กรรมการ 
13. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ          ครู ช านาญการ  กรรมการ 
14. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู       กรรมการ      

  15. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มณี        ครู   กรรมการ 
  16 นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์        ครู   กรรมการ 
  17. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ        ครู   กรรมการ 
  18. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่         ครู   กรรมการ 
  19. นางสาวอริยา กันทะวงศ์  ครู   กรรมการ 

20. นางสาวสุรีย์  ทนคง                   ครู   กรรมการ 
 21. นางสาวนาฎศิลป์  คชประเสริฐ      ครู   กรรมการ                  
          22. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  ควบคุมดูแลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท้ัง  3   มาตรฐานให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตรงกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

คณะกรรมการเลขานุการ 
  1.  นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์          ครู ช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 

            2.  นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒริักษ ์        ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.  นางสาวอาภรณ์  สายจันดี           ครู ช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.  นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด           ครู                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.  นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครู ช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่   1. จัดเตรียมเอกสาร / จัดประชุม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ัง  3 มาตรฐาน                  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                     
ขั้นพื้นฐาน  

2. จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2564   ส่งส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   ในวันท่ี  12 พฤษภาคม  2564 

3. สรุปและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อสาธารณชนทาง  Website ของ
โรงเรียน  วารสารไอศวรรย์  และรูปแบบอื่น ๆ 

 
คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา  
ข้อที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
    แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ    

 
 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน   
การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

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

ครู 
ครูช านาญการ                                    
ครูช านาญการพิเศษ         
ครูช านาญการพิเศษ               
ครูช านาญการ             
ครูช านาญการ                               
ครู                               
ครู                      
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง                    
ครูช านาญการ                       

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

 
 
 



 
ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

 2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหา 

นางสาวสมาพร  สมสืบ                 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์    
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ            
นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์              
นายเสกสรรค์    สุขมา                     
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา               
นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์   
นายชยกร         อมรเวช 
นายพิชชานนท์  เนาเพ็ชร 
นางสาวปัทมา    กีถาวร 
นางชุลีกร        เพชรทองบุญ          

ครูช านาญการ          
ครู ช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครู 
ครูช านาญการ 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์         
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย   
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง     
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม 

ครูช านาญการ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ        
นายปราณ์รณ  กาญจนากร  
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด     
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี     
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   
นายภูดล  ส าลี 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์          
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           

ครูช านาญการ 
ครู  
ครูช านาญการพิเศษ 
ครู 
ครู ช านาญการ 
ครู  
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครู 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

นางสาวนาฎศิลป์  คชประเสริฐ   
นางสาวพรทิพย์  อุดร              
นางสาวอริยา  กันทะวงศ์ 
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์               
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ 
นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา 
นางสาวกิตติกา   โชคสัมฤทธิ์    

ครู 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู  
ครู ผู้ช่วย 
ครู  

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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ข้อท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.2 1) การมีคุณลักษณะ

และค่าท่ีนิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์       รองผู้อ านวยการ         ประธาน 
นายเกษม  เมาลิทอง ครู ช านาญการพิเศษ    รองประธาน 
นายปล้ืม ปรีชา                        ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ  
นางปาริชาติ  ยมวรรณ                  ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
นางสุดาพร  ยิ้มสิน                    ครู ช านาญการ           กรรมการ 
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน             ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
นายอัศวิน  ศรีบัว ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ ครู                          กรรมการ 
นายเทิดศักดิ์  เปาลิวัฒน์   ครู                          กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                ครู                          กรรมการ 
นายวันเฉลิม  อุลิต                       ครู                          กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ   สมภาร   ครู                          กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น  ครู                          กรรมการ 
นางสาวภริตา   โอชารส    ครู                          กรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครู                          กรรมการ 
นางวรรณวรางค์   ทนงสุทธิ์    ครู                          กรรมการ 
นายพรพิชิต   พันธ์บัวหลวง            ครูผู้ช่วย                   กรรมการ 
นายธรรมนญู  ระวังใน                  ครูอัตราจ้าง               กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์       ครู                          เลขานุการ 

 
 
 

ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมินประเด็นพิจารณา ข้อ 1.1- 1.2 
         -  ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์  เช่น แบบสรุปผล        
การอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ ระดับช้ัน เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน ช้ินงานผลงานนักเรียน บันทึก การอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ช้ินงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ   ขั้นพื้นฐาน 
ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคมแบบบันทึกพฤติกรรม
ทางสังคม 
     -  สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม ของผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น          
การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯลฯ และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน         
การอภิปรายแสดง ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
       -  สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียน รู้สึกอย่างไรท่ีเกิด เป็นคนใน
ท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจส่ิงใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบ หรือไม่ชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ถ้าชอบ/    
ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
ข้อที่   ๒.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
2 2.1 มีเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ           รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช านาญการพิเศษ      รองประธาน           
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี          ครู                          กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ               ครู                          กรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู ช านาญการ             กรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก             ครู                         กรรมการ 
นายศิวกร  กรึงไกร                     ครู                         กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่          ครู                         กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์              ครู                        กรรมการ 
นายวีรวัฒน์   ลงผิว                     ครู                กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย       ครู                กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                 ครู                กรรมการ 
นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด         ครู                 กรรมการ 
นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์               ครู ช านาญการ            เลขานุการ 

 2.2 มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลัก สูตรสถาน ศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด      ครู ช านาญการพิเศษ       รองประธาน 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ                 ครู ช านาญการพิเศษ       กรรมการ     
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ          ครู                             กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี     ครู                             กรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  ครู                             กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่     ครู                             กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์         ครู                        กรรมการ 
นางสาวอริยา กันทะวงศ์                ครู                             กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์        ครู                             กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ       ครูช านาญการ               เลขานุการ 
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ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

  2.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน             รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธาน 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล             ครู ช านาญการ                รองประธาน  
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง           ครู                               กรรมการ 
นางสาวอุมาพร   ขาวแขก              ครู                                กรรมการ  
นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี                 ครู                                กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์    มูลอาษา               ครู                                กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ             ครู                  กรรมการ 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล         ครูผู้ช่วย                  กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี               ครูผู้ช่วย                  กรรมการ 
นางจิตร์สมา  สมงาม                    ครู ช านาญการ          เลขานุการ              

 2.๕ จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและ 
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างม ี
คุณภาพ 
 

นายประสพชัย  แน่ประโคน      ครู ช านาญการพิเศษ         ประธาน 
นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์              ครู                   รองประธาน 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ     ครู                                กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร             ครูผู้ช่วย                         กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง   สังฆ์ศุข         ครูอัตราจ้าง                    กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์   ครูอัตราจ้าง                    กรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี             ครู                              เลขานุการ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

นางสาวสุรีย์  ทนคง                    ครู                                ประธาน 
นายพีระศิลป์   เอกฐิน                 ครู                                รองประธาน 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส                ครู                                กรรมการ   
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง            ครู                   กรรมการ 
นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล                ครู                   กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ              ครู                   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา   นาคกล่ัน          ครู                   เลขานุการ                        

 
ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมินประเด็นพิจารณา  ข้อ 2 - 4 

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
แผนพัฒนาวิชาการแผนบริหารจัดการสารสนเทศแผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิ เทศ ติดตาม                          
การประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัด สภาพแวดล้อม ฯลฯ  

- สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง นักเรียนเกี่ยวกับการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ                 
ท าอย่างไรบ้าง มีข้ันตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง 
สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง อย่างไร สถานศึกษาน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมต่อผล การด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายใน  การท างานกับใคร/  
หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการก ากับติดตามและมีวิธีการ  ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างไร ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 
ข้อท่ี ๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ๓. ๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
       ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
3 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
๓. ๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์     ครู ช านาญการ             รองประธาน 
นายเกษม  เมาลิทอง                   ครู ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ               ครู ช านาญการ        กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี          ครู                          กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ               ครู                          กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่          ครู                         กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์              ครู                        กรรมการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงศ์            ครู                       กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา   จ านงบุญรัตน์    ครู                            กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน                   ครู                            กรรมการ 
นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม            ครู                            กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน           ครู                            กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ          ครู                            กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย          ครู                            กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง           ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ    สอนสิทธิ์            ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์   ครู                            เลขานุการ 

 

ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมินประเด็นพิจารณา  ข้อ 1 – 3 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเช่น หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกผลหลังสอน 
เอกสาร  หลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนรู้สมุดการบ้านท่ีแสดงให้เห็นการให้
ข้อมูลย้อนกลับ ช้ินงานหรือผลงานของ ผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน ส่ือการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ฯลฯ  
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- สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้ค าถาม ท่ีหลากหลายระดับเพื่อ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงาน ของครู ปฎิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน เช่น ความ
เป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน ของผู้เรียน เช่น               
ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศและ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้การจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เรียน 
กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ  

- สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนด  เกณฑ์การประเมินผลงาน/ช้ินงานต่างๆ หรือร่วม
ประเมินผลการเรียนหรือไม  ่ อย่างไร นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด และจากแหล่งเรียนรู้ 
ใดบ้าง นักเรียนชอบ เรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน      
ด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ  
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
ประเด็นพิจารณา  
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี ยิ่งขึ้น 
 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี ยิ่งขึ้น 
 

นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์      ครูช านาญการพิเศษ     ประธาน 
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  ครู ช านาญการพิเศษ    รองประธาน 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ     ครู ช านาญการ           กรรมการ
นางสาวนัฎฐาภรณ์  ใหญ่ยอด       ครู                  กรรมการ         
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี           ครู                  เลขานุการ 

 
ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมินประเด็นพิจารณา   

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  รูปแบบหรือกระบวนการท่ีใช้ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ  

- สัมภาษณ์นักเรียน ครูผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เช่น ท่านมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง ท่านมีส่วนร่วม ท่านมีความพึงพอใจต่อ
การ บริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรือไม่อย่างไร ฯลฯ 

 
หน้าที่  1. ใหค้ณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ประชุม ทบทวนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา  
               2564   
          2. ประเมินคุณภาพการศึกษาในมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ท่ีได้รับผิดชอบตามแบบประเมิน/         
               แบบรายงานการเมินตนเอง SAR  ปีการศึกษา 2564  มอบให้กับฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมและ 
               จัดท าสรุปผลเป็นรูปเล่ม  ( ส่ง 7 – 10 พฤษภาคม 2565)  
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          3. รวบรวมเอกสารหลักฐานในมาตรฐานตามประเด็นพิจารณาท่ีตนเองรับผิดชอบ เพื่อรับการประเมิน 
              คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
         ส่ัง   ณ    วันท่ี   3    มีนาคม   พ.ศ. 2565 

 

 
       
                (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
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