
 
   

 

 

 

 ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่ 419 /2560 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำ ปีกำรศึกษำ  2560 
 

******************* 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 6 ให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ

คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วยระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบ

ประกันคุณภำพภำยนอก มำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร

บริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้น

สังกัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำและมำตรำ 50 ให้สถำนศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศกึษำ ตลอดจนใหบุ้คลำกรคณะกรรมกำรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผูป้กครองและผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจำรณำเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจ

ของสถำนศึกษำ ตำมค ำร้องขอของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำหรือ

บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกที่ส ำนักงำนดังกล่ำวรับรองที่ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ

สถำนศกึษำนั้น และรวมทั้งเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก นั้น    

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ พ.ศ. 2535 เป็นกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม และกำรตรวจสอบ

คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนดส ำหรับกำร

ประกันคุณภำพภำยใน ซึ่งกระท ำโดยบุคลำกรของสถำนศึกษำนั้นหรือโดยหน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่

ก ำกับดูแลสถำนศกึษำ 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27                   

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  ปีกำรศึกษำ  2560  ดังนี้ 
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1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

       1.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

 1.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

 1.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

1.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

 1.5  นำยดิเรก  ทองหนัก  กรรมกำร 

1.6  นำงสุดำภรณ์  ศริิสุวรรณ  กรรมกำร 

 1.7  นำยบุญส่ง  เทียนค ำ  กรรมกำร 

 1.8  นำงดวงพร  เพ็ชรบัว   กรรมกำร 

 1.9  นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร    

1.10  นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.11  นำงนงนุช   วิรยิำกนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

1.12  นำงสุรรีัตน์ ขำวเอี่ยม  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  

          1. ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ครอบคลุมกลไกกำรบริหำร

โรงเรียนและภำรกิจกำรบริหำรโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่ กำร

บริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป ทั้ง 8 เรื่อง ได้แก่งำน

แผนงำนและประกันคุณภำพกำรศกึษำ งำนวิชำกำร งำนกิจกำรนักเรียน งำนบุคคล งำนธุรกำร งำน

กำรเงนิและพัสดุ งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม และชุมชนและภำคีเครือขำ่ย ให้เป็นไปด้วย

ควำมเรยีบร้อย     

 2. ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนของคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนประเมินคุณภำพภำยใน

ของสถำนศกึษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศกึษำ ตำมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์

และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. 2553 

 3. ส ำรวจมำตรฐำนของโรงเรียนตำมมำตรฐำนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนที่ก ำหนดไว้ โรงเรียนได้

ด ำเนนิกำรตำมภำรกิจ ประเด็นพิจำรณำและตัวชีว้ัดที่ก ำหนดไว้อย่ำงไร มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ให้ด ำเนนิกำรปรับปรุงแก้ไข พัฒนำคุณภำพของโรงเรียนตำมควำมเหมำะสมและตำมบริบทของโรงเรียน 

4. สง่เสริม และสนับสนุน ภำคีรว่มพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำหรอืแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับ 

จังหวัดและระดับเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

   5. สนับสนุนงบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ ์และบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยในของ

สถำนศกึษำ 
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 6. ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ ใน

มำตรฐำนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมอืเสริมสร้ำงควำมพร้อมหรอืตรวจสอบ

ตนเองให้มคีุณภำพ จนมั่นใจว่ำส่งผลตอ่กำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน 

            7. ประเมินผลภำพรวมของควำมส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อเตรยีมรับกำรประเมนิภำยนอก

รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน  

 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ประกอบด้วย 

2.1 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ประธำนกรรมกำร 

2.2 นำงโสพิศ เทศสลุด รองประธำนกรรมกำร 

2.3 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรรมกำร 

2.4 นำยดิเรก ทองหนัก กรรรมกำร  

2.5 นำงสุดำภรณ์  ศริิสุวรรณ กรรรมกำร 

2.6 นำยบุญส่ง เทียนค ำ กรรมกำร 

2.7 นำงดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมกำร 

2.8 นำงสมศรี แซ่เล้ำ  กรรมกำร 

2.9 นำงดำรำรัตน์ มะอิ  กรรมกำร 

2.10 น.ส. ภัณฑิลำ แย้มพยุง กรรมกำร       

          2.11 นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม กรรมกำร 

2.12 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.13 นำงนงนุช วิรยิำนุกูล กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

2.14 นำงสุรีรัตน์ ขำวเอี่ยม กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่    

   1. ศึกษำมำตรฐำนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศกึษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในและ

คู่มอืกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศกึษำ 

   2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบกำรประกัน

คุณภำพภำยในโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2560 

   3. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ 

    4. ร่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560/ประชำพิจำรณ์/เสนอ

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ/พัฒนำมำตรฐำนกำรศกึษำ 

    5. จัดท ำเครื่องมอืกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ครอบคลุมด้ำนปัจจัย กระบวนกำรและผลผลติ 

   6. จัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

4/7. จัดท ำคู่มอื... 



 
 

 
 

4 

    7. จัดท ำคู่มอืกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศกึษำประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

   8. จัดกำรประชุมเพื่อก ำหนดขั้นตอน วิธีกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำตำมมำตรฐำนกำรศกึษำฯ 

   9. จัดให้มกีำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 /ประสำนงำนกับผูท้ี่รับผดิชอบมำตรฐำนต่ำง ๆ 

   10. รวบรวมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโรงเรียน เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ

ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 

    11. จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมที่

กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. 2560 

    12. เตรียมกำรและกำรให้ควำมร่วมมือในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำจำก

หนว่ยงำนตน้สังกัด 

  13. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอกให้กับ

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน /ประสำนกับงำนประชำสัมพันธ์น ำ

ผลกำรประเมินเผยแพร่บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ผำ่นทำงเว็บไซต์โรงเรียน www.bdc.ac.th และเพชบุ๊ค

โรงเรียน 

3. คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2560  มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มาตรฐานที่ 1 – 4  

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน  

     ที่ปรึกษา  นายนุกูล  อ่ าอ่วม 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน  

  1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑข์องแต่ละ

ระดับช้ัน ประกอบด้วย 

1. นำงกมลสรวง คมเฉียบ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงณัชภัทร วงศจ์นี   รองประธำนกรรมกำร 

3. น.ส.แววมยุรำ จันทร์ส่ง  กรรมกำร 

4. นำงสำวสุธำพร มำน้อย   กรรมกำร 

5. นำงดวงเดือน เร่งเจริญ  กรรมกำร 

6. นำงสำวมณี   แซ่ท่อ   กรรมกำร 

7. นำยชวัติพล แดงเมอืง  กรรมกำร 

8. นำงปรียำณัฐ มำท้วม   กรรมกำร 

9. นำงอุษำ  กอบกิจ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         5/2) ควำมสำมำรถ.. 

          

http://www.bdc.ac.th/
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  2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวจิำรณญำณ อภปิรำย  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

และแก้ปัญหำ ประกอบด้วย 

1. นำงรุ่งรวี  อภชิำติธ ำรง   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงณัชภัทร วงศจ์นี    รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวแววมยุรำ จันทร์ส่ง   กรรมกำร 

4. นำงสำวสุธำพร มำน้อย    กรรมกำร 

5. นำงพนิตนำฎ รัตนพนิต   กรรมกำร 

6. นำงสำวมณี   แซ่ท่อ    กรรมกำร 

7. นำงสำวธรรมรัตน์ รำชรองเมอืง   กรรมกำร 

8. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   กรรมกำร 

    9. นำงกมลสรวง คมเฉียบ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3) ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 

1. นำยเอกกมล เรืองเดช   ประธำนกรรมกำร 

2. นำยอดิเทพ กรีแสง    รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยพันธพงศ์ อินทรวิเศษ   กรรมกำร 

4. นำงชลธิชำ วรภู    กรรมกำร 

5. นำยธีรพงษ์ นวลด่อน   กรรมกำร 

6. นำยธีระยุทธ อินไชย    กรรมกำร 

7. นำยวีรชัย  วำณชิยกุล   กรรมกำร 

8. นำยวิเชียร หล ำประเสริฐ   กรรมกำร 

9. น.ส.พรสุดำ สีหะวงษ์   กรรมกำร 

10. นำงดำรำรัตน์ มะอิ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำม ประกอบด้วย 

1. นำยดิเรก  ทองหนัก   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงกำญจนำ จันทร์สุคนธ์   รองประธำนกรรมกำร 

 3. นำงสำวสุภัคฉวี เอี่ยมส ำอำงค์   กรรมกำร 

 4. นำงปำริชำติ สิทธิ    กรรมกำร 

 5. นำงสมพร  ศรพีูล    กรรมกำร 

 6. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   กรรมกำร  

 7. นำยไพโรจน์ สิรพิัฒนำ   กรรมกำร 

 8. นำงวิไลลักษณ์ งำนสลุง   กรรมกำร                                           

    9. นำยสงบ  ดุษฎีธัญกุล   กรรมกำร 

6/10. หัวหน้ำกลุ่ม... 
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 10. หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   กรรมกำร 

 11. นำงสำวยุพิน คงคอน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 12. นำงสุรีรัตน์ ขำวเอี่ยม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ ประกอบด้วย 

 1. นำยดิเรก  ทองหนัก   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสมพร  ศรพีูล    รองประธำนกรรมกำร 

 3. นำงอุษำ  กอบกิจ    กรรมกำร 

 4. นำงอสิริยำ ณ พัทลุง   กรรมกำร 

 5. น.ส.จำรุวรรณ ขันธพิน    กรรมกำร 

 6. นำยธีรพงษ์ นวลด่อน   กรรมกำร 

 7. น.ส.ปรำงค์ทรำย อุดด้วง    กรรมกำร 

 8. นำยวีรชัย  วำณชิยสกุล   กรรมกำร 

 9. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   กรรมกำร 

 10. หัวหนำ้กิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน   กรรมกำร 

 11. นำงเจียรนัย สืบค ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  6) ควำมพร้อมในกำรศกึษำต่อ กำรฝกึงำน หรอืกำรท ำงำน ประกอบด้วย 

 1. นำงจิณญภัค ประเสริฐศักดิ์   ประธำนกรรมกำร 

      2. นำยสันติพร ภูพ่งษ์    รองประธำนกรรมกำร 

      3. นำงสนิีนำฎ คชนลิ    กรรมกำร 

                4. หัวหนำ้ระดับ ม.3     กรรมกำร 

      5. หัวหนำ้ระดับ ม.6     กรรมกำร 

      6. นำยคนอง  ทองเมอืง   กรรมกำร 

      7. นำยชำติ  ถำวร    กรรมกำร 

      8. นำยณรงค์ จันทุดม    กรรมกำร 

      9. นำงจำรุวรรณ เดชคุ้ม    กรรมกำร 

     10. นำงสวำท  สิรพิัฒนำ   กรรมกำร 

   11. นำงประภำพรรณ พรมสำร   กรรมกำร 

   12. นำงอโณฌำ บุญโสภำ   กรรมกำร                                    

   13. นำงจุฑำทิพย์ ยงพำณชิย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

         

                                                                                  7/1.2 คุณลักษณะ... 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  

  1)  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศกึษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 

  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย ประกอบด้วย 

1. นำงสุพรรณ์ วงศศ์ำโรจน์  ประธำนกรรมกำร 

     2. นำงพนิตนำฏ รัตนพนิต  รองประธำนกรรมกำร 

    3. นำงชลปรียำ สวนทวี       กรรมกำร 

 4. Mr. Kim   Patrick Abe  กรรมกำร 

 5. Mr.Wilfredo  Bantiling Tan  กรรมกำร 

 6. Mr. Cleavon Rey Canete   กรรมกำร 

    7. Miss Yun Meng   Shi   กรรมกำร 

    8. นำงสำวอัฐอรวี  อ่ ำบำงกระทุ่ม  กรรมกำร 

    9. น.ส.นลณัฐรัตน ์ เหลอืงอ่อน  กรรมกำร 

    10. นำงสุรยี์  ศริิรัตน์   กรรมกำร 

    11. นำยสมนึก  เกิดเนตร  กรรมกำร 

    12. นำงศจลีักษณ์ พงษ์สุภำ  กรรมกำร 

    13. นำงอัญชลลีักษณ์ผลประเสริฐ  กรรมกำร 

14. นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจติสังคม  ประกอบด้วย 

1. นำยปฏิวัติ  วิจำรณป์รีชำ  ประธำนกรรมกำร 

     2. นำงสำวกัลยำ พึ่งพำณิชย์กุล  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยพิทักษ์ โพธิ์ทอง       กรรมกำร 

4. นำยบุญส่ง เทียนค ำ  กรรมกำร 

     5. นำงอ ำพร  สินมำ   กรรมกำร 

6. นำงสินนีำฎ คชนลิ   กรรมกำร 

     7. นำยไพบูลย์ อมรประภำ  กรรมกำร 

     8. นำงทวีสุข  บัวทอง   กรรมกำร 

9. นำยวรวิทย์ ไชยมิ่ง   กรรมกำร 

10. นำงสุรภำ จันทร์เปล่ง  กรรมกำร 

 11. นำงภำรณี เสนีวงศ ์ณ อยุธยำ กรรมกำร                                            

12. นำยพันธพงศ์ อินทรวิเศษ  กรรมกำร 

8/13. นำยชัยรัตน์... 
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13. นำยชัยรัตน์ อ่ ำพูล   กรรมกำร 

14. นำงสำวลักษณำ เยำวสังข์  กรรมกำร 

     15. นำงสำวพัทธนันท์  ขวัญทอง  กรรมกำร 

16. นำงจุฑำทิพย์ ยงพำณชิย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา 

     ที่ปรึกษา  นายนุกูล  อ่ าอ่วม/นางโสพศิ  เทศสลุด 

  1. กำรมเีป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศกึษำก ำหนดชัดเจน  ประกอบด้วย 

1.1 นำงบุษรำภรณ์ บุญวังแร่  ประธำนกรรมกำร 

1.2 นำงสมจติ ทองเมอืง  รองประธำนกรรมกำร 

1.3 คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรยีน  กรรมกำร 

1.4 น.ส.ปรำรถนำ หอมลำ   กรรมกำร 

1.5 นำงนงนุช วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

   1) กำรวำงแผนและด ำเนนิงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรยีนรอบด้ำน                 

ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  

   2) กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

ประกอบด้วย 

1. นำยดิเรก  ทองหนัก  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสุรีรัตน์ ขำวเอี่ยม  รองประธำนกรรมกำร 

    3. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  กรรมกำร 

    4. นำงสำวภัณฑิลำ แย้มพยุง  กรรมกำร 

5. นำงสำวสุภัคฉวี เอี่ยมส ำอำง  กรรมกำร   

    6. นำงผกำกรอง พินจิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   3) กำรวำงแผนและกำรจัดกำรขอ้มูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 

1. นำงดำรำรัตน์ มะอิ    ประธำนกรรมกำร 

2. นำงนงครำญ เอี่ยมบำง   รองประธำนกรรมกำร 

3. ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย    กรรมกำร 

4. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   กรรมกำร 

5. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   กรรมกำร 

6. นำงวรรรธนี ศริิโชติไพบูลย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9/4)  กำรวำงแผน... 
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   4) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอือ้ต่อกำรจัดกำร

เรียนรู้อย่ำงมคีุณภำพ 

1. นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงรัชนี  พรมชู   รองประธำนกรรมกำร 

3. น.ส.อัฐอรวี อ่ ำบำงกระทุ่ม  กรรมกำร 

4. นำงสำวบุษกร พรหมศรี  กรรมกำร 

5. นำยอัคคเดช เผอืกทอง  กรรมกำร 

6. นำยชัยรัตน์ อ่ ำพูล   กรรมกำร 

7. นำยชวัติพล แดงเรอื   กรรมกำร 

8.  นำงธิตมิำ รสดี              กรรมกำร 

9. นำงพะยอม คุ้มฉำย   กรรมกำร 

10. นำยสุรสิทธิ์ คัมภรีทัศน์  กรรมกำร 

11. นำงวำสนำ ประวันนำ  กรรมกำร 

12. นำงจุฑำมำศ เกือ้กูลวงศ์  กรรมกำร 

13.ว่ำที่รอ้ยตรีนทิัศน์ ค ำทำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  3. กำรมสี่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรรว่มรับผดิชอบต่อผลกำรจัดกำรศกึษำ                    

ให้มคีุณภำพและได้มำตรฐำน 

  4. กำรก ำกับ ตดิตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศกึษำ  ประกอบด้วย 

1. นำยดิเรก  ทองหนัก  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยบุญส่ง เทียนค ำ  รองประธำนกรรมกำร 

 3. นำงสุดำภรณ์ ศริิสุวรรณ  กรรมกำร 

 4. นำงดวงพร เพ็ชรบัว   กรรมกำร 

 5. นำงสำวสุชำวดี พิมหำนำม  กรรมกำร 

6. นำงนำตฤดี สุขสินธำรำนนท์  กรรมกำร 

7. หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 

8. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กรรมกำร 

 9. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

 

 

 

10/ มำตรฐำนที่ 3... 



 
 

 
 

10 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

     ที่ปรึกษา  นายนุกูล  อ่ าอ่วม/นางสาววิไล  อ่อนตานา 

  1. กำรมกีระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผูเ้รียนทุกคนมสี่วนรว่ม 

  2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

  3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรูค้วำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 

ประกอบด้วย 

1. นำยดิเรก  ทองหนัก  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสุรีรัตน์ ขำวเอี่ยม  รองประธำนกรรมกำร 

      3. คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชกำร  กรรมกำร 

       4. นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร 

      5. นำงสำวภัทรินทร์ สังขท์อง  กรรมกำร 

      6. นำงกำญจนำ จันทรสุคนธ์  กรรมกำร 

    7. นำงสุภัคฉวี เอี่ยมส ำอำงค์  กรรมกำร 

    8. นำงสำวภัณฑลิำ แย้มพยุง  กรรมกำร 

    9. นำยวิเชียร หล ำประเสริฐ  กรรมกำร 

   10. นำงรัชนี  พรมชู   กรรมกำร 

   11. น.ส.รัตนำกร   โพธิ์ดง   กรรมกำร 

   12. นำงวรรณเพ็ญ เชื้อสงิห์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  

     ที่ปรึกษา  นายนุกูล  อ่ าอ่วม/นางสาววิไล  อ่อนตานา 

1. สถำนศกึษำจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำที่สง่ผลต่อคุณภำพ

ผูเ้รียนอย่ำงเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ  

2. ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยใหค้วำมรว่มมอืในกำรวำงระบบและด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศกึษำเป็นอย่ำงด ี ประกอบด้วย 

 1. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย   ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม  รองประธำนกรรมกำร 

  3. นำงบุษรำภรณ์ บุญวังแร่  กรรมกำร 

  4. นำงสมจิต  ทองเมอืง  กรรมกำร  

 5. นำงวรรธนี  ศริิโชติไพบูลย์  กรรมกำร 

  

 

11/6. นำงนงครำญ... 
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 6. นำงนงครำญ  เอี่ยมบำง  กรรมกำร 

 7. นำงสำวภัณฑลิำ แย้มพยุง  กรรมกำร 

 8. นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม  กรรมกำร 

 9. นำงดำรำรัตน์ มะอิ   กรรมกำร 

 10. คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร  กรรมกำร 

 11. นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องมีควำม

มัน่ใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศกึษำในระดับสูง ประกอบด้วย 

 1. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร 

 2. นำงสนิีนำฎ  คชนลิ   รองประธำนกรรมกำร 

 3. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  กรรมกำร 

 4. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์  กรรมกำร 

 5. นำยสมนึก  ใยศลิป์   กรรมกำร 

 6. นำงสำวสุชำวดี พิมหำนำม  กรรมกำร 

 7. นำงวรรณเพ็ญ เชื้อสงิห์   กรรมกำร 

 8. นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย์  กรรมกำร 

 9. นำงสำวสำวิตรี ขำวทรงธรรม  กรรมกำร 

 10. นำงสำวบุศรนิทร์ พิมพล   กรรมกำร 

 11. นำงพนัชกร  ศำสตร์   กรรมกำร 

 12. นำยธนำธร  สุขะอำคม  กรรมกำร 

 13. นำยสมเกียรติ ถำวร   กรรมกำร 

 14. นำงสำวศริินภำ พรหมชำติ  กรรมกำร 

  15. นำงรัชนี  พรมชู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการมาตรฐานที่ 1-4 

มีหน้าที่  

 1. ศึกษำมำตรฐำน และประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑก์ำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำน วิธีกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งขอ้มูล และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำและ

ภำยนอก (จำกแฟ้มมำตรฐำนและ Facebook ประกันคุณภำพกำรศกึษำโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

Quality Assurance Puttha/คู่มอืกำรประเมินคุณภำพ ฯ จำกกำรส ำเนำแจก ) 

 2. จัดท ำเครื่องมอืในกำรเก็บข้อมูลในมำตรฐำนที่รับผดิชอบนอกเหนอืจำกที่งำนประกัน

คุณภำพกำรศกึษำได้จัดเตรียมไว้ให้ 

 3. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

12/4. รวบรวมข้อมูล... 
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 4. รวบรวมข้อมูลตำมประเด็นพิจำรณำในมำตรฐำนที่ได้รับมอบหมำยจำกแหล่งข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง   

 5. วเิครำะหข์้อมูล/แปลผล 

 6. สรุป/รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในแตล่ะประเด็นกำรพิจำรณำหรอืมำตรฐำนที่

รับผิดชอบ 

          7. จัดเรียงเอกสำรในแฟ้มมำตรฐำน/พร้อมข้อมูล/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง/รูปถ่ำย ส่งงำนประกัน

คุณภำพกำรศกึษำและ/หรอืไฟล์สรุปข้อมูลผลกำรประเมินในมำตรฐำนที่รับผดิชอบ ภายในวันที่ 31  

มีนาคม  2561 เพื่อน ำไปจัดเตรียมรับกำรตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ เขต 39 

  

4.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2560   

 4.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

 4.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

 4.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

 4.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

 4.5  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 

 4.6  คณะกรรมกำรทั้ง 4 มำตรฐำน  กรรมกำร 

 4.7  นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร 

 4.8  นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม  กรรมกำร 

 4.9  นำงสำวภัณฑลิำ แย้มพยุง  กรรมกำร 

       4.10  นำงดำรำรัตน์ มะอิ   กรรมกำร 

            4.11  นำงสุรีรัตน์ ขำวเอี่ยม  กรรมกำร  

  4.12  นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   4.13  นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  

 1. ศึกษำแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self-Assessment 

Report : SAR) ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน และ

แบบฟอร์มของสหวิทยำเขตพุทธชินรำช 

 2. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศกึษำเป็นรูปเล่มตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวธิีกำรประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศกึษำ พ.ศ. 2553 องค์ประกอบที่ 7  โดยหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด เพื่อเป็นกำรสะท้อนภำพ                                  

          13/ควำมส ำเร็จ... 
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ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ภำยใต้บริบท               

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

3. น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ หนว่ยงำนต้นสังกัด ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ  

มัธยมศกึษำเขต 39  หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำและเปิดเผยรำยงำนต่อสำธำรณชน                             

ภายในวันที่  15  พฤษภาคม 2561 

4. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ โดยกำรน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบน ำส่งข้อมูลกำร

บริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศกึษำ ส ำหรับสถำนศกึษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 

ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองขอ้มูลจำกผูบ้ริหำรสถำนศกึษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

เป็นส่วนที่ใช้ในกำรตดิตำมกำรส่งข้อมูลของสถำนศกึษำและกำรตรวจสอบผลกำรประเมินคุณภำพ

กำรศกึษำในมิติต่ำง ๆ 

 

5. คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงานและผลการประเมินฯ 

 5.1  ประชาสัมพันธ์ภายใน-นอกโรงเรยีน ประกอบด้วย 

  5.1.1  นำงภำรณี เสนีวงศ ์ณ อยุธยำ ประธำนกรรมกำร 

  5.1.2  นำงพนิตนำฎ รัตนพนิต  รองประธำนกรรมกำร 

  5.1.3  นำยคุณกร สนองวงศ์  กรรมกำร 

 5.1.4  นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่   

                   1. ประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินภำยในฯ กิจกรรมหน้ำเสำธง ประชุมครูประจ ำเดือน 

ประชุมผูป้กครอง ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศกึษำกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนฯ สมำคมศษิย์เก่ำฯ สมำคม

ครูและผูป้กครองนักเรียน ตำมควำมเหมำะสม 

  2. ประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินภำยนอก และประสำนสื่อมวลชน 

 5.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 

  5.2.1  นำยพันธพงษ์ อินทรวิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

  5.2.2  นำงรัชนี  พรมชู   รองประธำนกรรมกำร 

  5.2.3  นำงณัชภัทร วงศจ์นี   กรรมกำร 

 5.2.4  นำงนุศรำ จันทร์สละ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่   

  1. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในฯ บนเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์โรงเรยีน หรอืเว็บไซต์สหวิทยำเขตพุทธชินรำช และสื่อออนไลน์ (Social Network) ต่ำง ๆ เชน่ 

เฟสบุ๊กโรงเรยีน ไลน์กลุ่มโรงเรียน  

  2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 

 14/6. คณะกรรมกำร... 
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6. คณะกรรมการการนิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษาอย่างต่อเน่ือง   

     6.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

  6.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

  6.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

  6.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

 6.5  ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย   กรรมกำร 

  6.6  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 

 6.8  นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร 

 6.9  นำงบุษรำภรณ์ บุญวังแร่  กรรมกำร 

 6.10  นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่   นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรประเมินคุณภำพภำยในโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำเพื่อมุง่

ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ อย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน           

ซึ่งสำมำรถน ำไปด ำเนินกำรดังนี้ 

      1. การใช้ผลประเมินในเชิงความคิด เป็นกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้เพื่อจุดประกำย

ควำมคิดหรือสะท้อนควำมคิดของผู้เกี่ยวข้องต่อสภำพกำรณท์ี่เกิดขึน้ ท ำให้ผูเ้กี่ยวข้องเกิดควำมรูค้วำม

เข้ำใจต่อสิ่งที่มุ่งประเมินมำกขึ้น โดยไม่ได้น ำผลกำรประเมินไปสู่กำรตัดสินใจโดยตรงเพื่อกำรจัดท ำ

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  

         2. การใช้ผลประเมินในเชิงตรวจสอบยืนยัน เป็นกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็น

เหตุผลสนับสนุน หรือยืนยันผลกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้

ล่วงหน้ำ ท ำให้แนวทำง/นโยบำยที่เลือกใช้มีน้ ำหนักและมีควำมถูกต้อง เหมำะสมมำกยิ่งขึน้ 

        3. การใช้ผลประเมินในเชิงสัญลักษณ์ เป็นกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้เพื่อเป็น

เครื่องมือติดตำม ก ำกับ หรอืควบคุมกำรประเมนิว่ำได้มกีำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง ระเบียบ ขัน้ตอนที่ 

ก ำหนดไว้ เพื่อให้กระบวนกำรประเมินมีคุณภำพ และเป็นที่ยอมรับ 

        4. การใช้ผลประเมินในเชิงปฏิบัติ เป็นกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้โดยตรงในทำง

ปฏิบัติ ถือเป็นเครื่องมือหรือวิธีกำรในกำรพัฒนำ ปรับปรุง และแก้ไขกำรปฏิบัติงำน เพื่อท ำให้เกิดผล

กระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตำมมำ 

 ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้เรยีนได้รับกำรพัฒนำเต็ม

ตำมศักยภำพ และด ำเนินงำนตำมขั้นตอนภำยใต้ระบบประกันคุณภำพภำยในตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

 

 

15/ ก ำหนดไว้... 



 
 

 
 

15 

 

      ให้ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด 

 

สั่ง  ณ  วันที่   15   ธันวำคม  พ.ศ. 2560 

 

 
 

                                 (นำงสำวอรุณศร ี เงนิเสือ) 

                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 


