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ส่วนท่ี 1 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ที่ได้ 

1.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1.1 ศกึษาวเิคราะหม์าตรฐานและตัวบ่งชีว้า่ด้วยการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศกึษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธกิารประกาศใช้ 
5 5 

1.2 พิจารณาสาระส าคัญท่ีจะก าหนดในมาตรฐานการศกึษาและตัวบ่งชีท่ี้

สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศกึษา 
5 5 

1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 5 5 
1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชีว้า่ด้วยการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาใหก้ลุ่มผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 
5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5 
แปลความหมาย ดีเยี่ยม 

 

 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 1  

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. วิธีการด าเนนิการของสถานศกึษา (โรงเรยีนได้ด าเนนิการอย่างไรเกี่ยวกับการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา) 

สถานศึกษาไดม้ีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชีว้่าดว้ยการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงศกึษาธิการ  มีการพิจารณาสาระส าคัญที่จะ

ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการสง่เสริมของสถานศึกษา  

แตง่ต้ังคณะกรรมการการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแตล่ะมาตรฐานและตัวบ่งชี ้และ

ด าเนนิการประกาศใช้ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชีว้่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 

2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนนิงาน 

เอกสารมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

 มีค าสั่งโรงเรียนแตง่ต้ังคณะกรรมการ/ท างานในการศึกษา วิเคราะห์ฯทีเ่กิดจากการมี 

สว่นร่วม 

   - ค าสั่งที่ 217/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนนิการรับการนิเทศติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  

สั่งวันที่ 6 ธ.ค. 59 
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  - ค าสั่งที่ 224/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับ 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 และการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง  สั่งวันที่ 14 ธ.ค. 60 

   - ค าสั่งที่ 063/2560 แตง่ต้ังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงาน 

ตามภารกจิของโรงเรียน  สั่งวันที่ 22 พ.ค. 60 

 - ค าสั่งที่ 180/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ประจ าปี 

งบประมาณ 2560 สั่งวันที่ 29 ก.ย. 60 

 มีหนังสือเชิญคณะกรรมการที่ร่วมในการด าเนินการศึกษา/วิเคราะห์ ฯประชุม 

 มีบันทึกการประชุมของคณะกรรมการที่ร่วมในการด าเนนิการศึกษา/วิเคราะห์ ฯ 

 มีบันทึกการประชุมของคณะกรรมการที่ร่วมในการพิจารณาฯ (ระบุรายละเอียด/

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม) 

 มีประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

 มีเอกสารรูปเลม่ “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” 

 มีหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด 

 มีร่องรอยเอกสารข้อมูล/สารสนเทศที่น ามาประกอบการด าเนินการ 

      รูปถ่ายการประชุมคณะกรรมการ 

 มีประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชีข้องโรงเรียนแตรู่ปเลม่ที่

จัดท ายังไมถู่กต้อง 

 มีเอกสารรูปเลม่การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานการศึกษา ฯ 

มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์ 

      จดหมายข่าว วารสารโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

 สัมภาษณ์ผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

      ผู้บริหาร 

       คร ู

       นักเรยีน 

       ผู้ปกครอง 

ด าเนนิการโดยการท าแบบสอบถาม 

 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวางแผนและมีการด าเนินงาน  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู  

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  นักเรยีน  ผู้ปกครอง  และชุมชน สง่ผลให้โรงเรียนสามารถ

ด าเนนิการตามก าหนดของมาตรฐานของสถานศึกษาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  
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4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

5. ข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพ     

                             ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ที่ได้ 

2.  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

2.1 ศกึษาวเิคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศกึษา 

อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
5 5 

2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ

ผู้เรียนท่ีสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก

ฝ่ายมีสว่นร่วม 

5 5 

2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาโดยใช้กระบวนการวจิัยหรือผลการวจิัยหรือ

ข้อมูลท่ีอ้างอิงได้ ใหค้รอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัด

และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

5 5 

2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ใหก้ารสนับสนุน

ทางวชิาการ 
5 5 

2.5 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจนใหบุ้คลากรของสถานศกึษาและผู้เรียน

ร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5 5 

2.6 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีสว่นร่วมของบิดามารดาผู้ปกครอง

องค์กรหนว่ยงานชุมชนและท้องถิ่น 
5 5 

2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพใหส้อดคล้อง

กับกิจกรรม โครงการ 
5 5 

2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศกึษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ใหค้วามเห็นชอบ 
5 5 

2.9 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา 
5 5 

2.10  ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน 5 5 
2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน     

ใหค้วามเห็นชอบ 
5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5 
แปลความหมาย ดีเยี่ยม 
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สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 2  การจัดท า 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา (โรงเรยีนได้ด าเนนิการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา) 
 

1. วิธีการด าเนนิการของสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา

อย่างเป็นระบบโดยท าการวิเคราะห์ SWOT น าไปสูก่ารก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายดา้น

ต่างๆ แล้วน ามาก าหนดวิธีการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษา การก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอก และการก าหนดบทบาท

หน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน บิดารมารดาและผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานชุมชน

ของท้องถิ่น  ร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  มีการก าหนดการใช้งบประมาณและ

ทรัพยากรไว้ในการแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

 

2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนนิงาน 

 มีค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการศึกษา/วิเคราะห์ ฯ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- ค าสั่งที่ 063/2560 แตง่ต้ังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานตาม 

ภารกิจของโรงเรียน สั่งวันที่ 22 พ.ค. 60 

-ค าสั่งที่ 118/2559 แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 

2560 สั่งวันที่ 10 ต.ค. 59 

-ค าสั่งที่ 061/2559 แตง่ต้ังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานตาม

โครงสร้างงาน 4 กลุ่ม สั่งวันที่ 11 พ.ค. 59 

 มีหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม 

-หนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 28 พ.ย. 60 

-หนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 7 พ.ย. 59 

 มีเอกสารหลักฐานการ SWOT หรือเทคนิคอื่น ๆโดยอยู่ในภาคผนวกของแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา 

 มีเอกสารร่องรอยในการใช้ประโยชน์แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

         หนังสือ/บันทึกขอใช้แหลง่เรียนรู้ 

         หนังสือ/บันทึกขอเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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         สรุปรายงานการใช้ประโยชน์แหลง่เรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 เอกสารหลักฐานข้อมูลสารสนเทศ 

        เว็บไซต์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย www.snl.ac.th  

วารสารโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

วารสารโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

       หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

        รายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนระดับสถานศึกษาโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

        รายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนระดับท้องถิ่นโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

        รายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนระดับชาติ(ฉบับโรงเรียน) 

        รายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนระดับชาติ(ฉบับเขตพืน้ที่) 

        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

        แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ปี 2556 ถึง 2560) 

 มีรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการทุกโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัตกิาร 

 มีรายงานผลการปฏิบัตหิน้าที่ของครู(SAR รายบุคคล) ปีการศึกษา/ภาคเรียนที่ผ่านมา 

 มีรายงานประจ าปี(ปีที่ผ่านมา) 

 มีรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง/รอบที่สาม 

 มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา(ปีที่ผ่านมา) 

 เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน(ปีการศึกษาที่

ผ่านมา) 

        ทะเบียนคุมแหลง่เรียนรู้ภายใน(ย้อนหลัง 3 ปี) 

        ทะเบียนคุมแหลง่เรียนรู้ภายนอกปีที่ผ่านมา(ยอ้นหลัง 3 ปี) 

        ทะเบียนคุมภูมิปัญญาท้องถิ่น(ย้อนหลัง 3 ปี) 

        รายงานประจ าปี(ย้อนหลัง 3 ปี) 

        หลักสูตรสถานศึกษา ฯ 

 มีคู่มอืการปฏิบัตงิานของโรงเรียน 

 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(เลม่ปัจจุบัน/ยอ้นหลัง) 

 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี (ปีปัจจุบัน/ย้อนหลัง) 

 มีปฏิทินการปฏิบัตงิานของโรงเรียน(ปีปัจจุบัน/ย้อนหลัง) 

 มีสรุปรายงานผลการปฏิบัตงิานตามกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัตงิานประจ าปี 

 มีรายงาน/บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ  ประกาศโรงเรียน

ศรีณรงค์พิทยาลัย  เร่ืองประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2559 

http://www.snl.ac.th/
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 มีหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด  

 มีการประชาสัมพันธ์โดย 

         แจ้งที่ประชุมของโรงเรียน 

         แจ้งที่ประชุมผู้ปกครอง 

         แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         แผ่นพับ/จดหมายข่าว/บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธใ์นโรงเรียน 

 อื่น ๆ ภาพถ่ายและสื่อวีดทีัศน์น าเสนอโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษาไดม้ีการวางแผนและมีการด าเนนิงานอย่างเป็นระบบ  มีการประชุมเพ่ือหาแนว 

ทางการท าเดนิงานจากทุกฝา่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สง่ผลให้มกีารจัดท าแผนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีประสทิธิภาพ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

5. ข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบที่ 3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ที่ได้ 

3.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
3.1 จัดโครงสร้างระบบการบริหารของสถานศกึษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
5 5 

3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็น

ปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและใหบ้ริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ

หนว่ยงานต้นสังกัด 

5 5 

3.3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการศกึษาและการพัฒนาการ

เรียนการสอน 
5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5 

แปลความหมาย ดีเยี่ยม 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที ่3  การ

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (โรงเรยีนได้ด าเนนิการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดระบบบริหาร

และสารสนเทศ) 

1. วิธีการด าเนนิการของสถานศกึษา 

สถานศึกษาได้มีการจัดโครงสร้างของสถานศึกษาออกเป็น 4  ฝ่าย คือ  ฝ่ายบริหาร

วิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารบุคคล  และฝ่ายบริหารทั่วไป  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นผู้ร่วมในการจัดท าโครงสร้าง  เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน  และจัดระบบ

สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุมเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถงึและการให้บรกิารเช่ือมโยง

เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด  และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

และการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนนิงาน 

 มคี าสั่งมอบหมาย/ก าหนดผูรั้บผิดชอบ 

-ค าสั่งที่ 201/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการงานพัฒนาระบบเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ สั่ง

วันที่ 14 พ.ย. 60 

- ค าสั่งที่ 063/2560 แตง่ต้ังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานตาม

ภารกิจของโรงเรียน สั่งวันที่ 22 พ.ค. 60 

- ประกาศแต่งต้ังกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจ าปี 2560 

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 มีบันทึก/รายงานการประชุม 

-มีหนังสือเชิญการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานคร้ังที่ 4/2560 

-มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานคร้ังที่ 4/2560 

 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัตงิาน 

- สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจระบบบริหารสถานศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก 

 มร่ีองรอยแผนภูมิการบรหิารงานของโรงเรียน 

 มีคู่มอืการปฏิบัตงิานของโรงเรียนที่มีการพรรณนาภาระงานไว้ 

-มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2555 สพม.33 

-แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ.2556-2560 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  

-แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีการศึกษา 2560 

-ระเบียบโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  ว่าดว้ยความประพฤติ  แนวปฎิบัติและการลงโทษ

นักเรยีน พ.ศ.2557 

 มีโครงสร้างการบรหิารของโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบรหิารวิชาการ  ฝ่ายบรหิาร

งบประมาณ  ฝ่ายบรหิารบุคคลและฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 มีขอ้มูลสารสนเทศที่มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 บันทึกการประชุมประจ าเดอืนตุลาคม  ครัง้ที่ 10/2557 ลงวันที่ 28  ตุลาคม 2557 

 เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เลม่ที่ 1-8 

 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 รายงานประจ าปีโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 เว็บไซต์ของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย www.snl.ac.th 

 เอกสารสารสนเทศของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

 ร่องรอยการเข้าถงึการใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

 บุคลากรในโรงเรียน 

-มีบันทึกขอ้มูลบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2560 

-รายงานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2560 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2556 - 2560 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  

 มีผลการส ารวจความพึงพอใจ 

-สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจระบบบรหิารสถานศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก 
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3. จุดเด่น 

สถานศึกษาไดม้ีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะครูและบุคลการทางการศึกษา  รวมทั้ง

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อยา่งชัดเจนและครอบคลุมทุกฝ่ายงาน  สง่ผลให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน  น าไปสูก่ารปฏิบัตงิานอย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทัง้ยังมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่หลายหลาย  

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

5. ข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบที่ 4  การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ที่ได้ 

4.  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ

กิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว้ 
5 5 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบตามท่ีได้ก าหนดอย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5 
แปลความหมาย ดีเยี่ยม 

 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 4   

การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา (โรงเรยีนได้ด าเนนิการ

อย่างไรเกี่ยวกับการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา) 
 

1. วิธีการด าเนนิการของสถานศกึษา 

สถานศึกษาได้มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงาน และน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การ

ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้  โดยผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ไดก้ าหนดไว้ 
 

2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนนิงาน 

- รายงานสรุปโครงการประจ าปี 

 -ค าสั่งที่  118/2558 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2559 

-ค าสั่งที่ 118/2559 เร่ือง แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

งบประมาณ 2560 

 มีบันทึก/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

-รายงานการประชุม คร้ังที่  5/2560 วาระที่ 3 กลุ่มบรหิารงบประมาณ เร่ือง การรายงาน

โครงการที่ผ่านการด าเนนิงานแล้ว 

-รายงานการประชุม คร้ังที่   9/2560 วาระที่  3 กลุ่มบริหารงบประมาณ เร่ือง ก ากับ

ติดตามการส่งกิจกรรมในแตล่ะโครงการ 

-รายงานการประชุมคร้ังที่  10/2560 วาระที่ 3 กลุ่มบริหารงบประมาณ เร่ือง ติดตามการ

สง่โครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 
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 มีการสรุปรายงาน/กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการของผู้ที่

ได้รับมอบหมายทุกคน 

 มีการสรุปรายงาน/กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน 

 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยอื่น ๆ 

       -รายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆ     

   การจัดท าสรุปโครงการทั้งรายกิจกรรมย่อยและโครงการ   

 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานสรุปโครงการแตล่ะกิจกรรมที่ได้จัดไว้เป็นหลักฐาน  สง่ผล

ให้สามารถน าปัญหาที่ได้จากการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการมาแก้ไขพัฒนาเพ่ือให้การจัดกิจกรรม

ในครัง้ต่อไปมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ให้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ และเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาและ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 5  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ที่ได้ 

5.  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 5.1  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาระดับ 

       สถานศกึษา 
5 5 

 5.2  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศกึษา 

       อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5 5 

 5.3  รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ 

       ในการปรับปรุงพัฒนา 
5 5 

 5.4  เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

       จากหน่วยงานต้นสังกัด 
5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5 
แปลความหมาย ดีเยี่ยม 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 5  การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (โรงเรยีนได้ด าเนนิการอย่างไรเกี่ยวกับการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา) 

1. วิธีการด าเนนิการของสถานศกึษา 

สถานศึกษาได้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี

กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาและมี

การประสานงานอย่างเป็นระบบ  โดยก าหนดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ

บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาไปใช้ในการวางแผนด าเนินงาน ปรับปรุงพัฒนา การบริหารจัดการเรียนการสอน และมี

การเตรียมการอย่างเป็นระบบในการให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

จากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนนิงาน 

 มีค าสั่งแตง่ต้ังผู้รับผิดชอบ 

-ค าสั่งที่ 134/2559 ลงวันที่ 4 พ.ย. 58 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการรับการนิเทศ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 
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- ค าสั่งที่ 217/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับการนิเทศติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  

สั่งวันที่ 6 ธ.ค. 60 

   - ค าสั่งที่ 224/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับ

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 และการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง สั่งวันที่ 14 ธ.ค. 60 

 มีบันทึกการประชุมเตรียมการของผู้เกี่ยวข้อง 

  -รายงานการประชุม วันที่ 21 ธ.ค. 58 วาระที่ 3 เร่ืองการเตรียมรับการประเมินนิเทศ

ติดตามการเตรียมงานเพ่ือรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  -รายงานการประชุม วันที่ 4 ม.ค. 58 วาระที่ 3 เร่ือง ปรกึษาหารอืคณะผู้รับผิดชอบใน 

แตล่ะองค์ประกอบในการจัดเตรียมเอกสารรับการประเมินและการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 มีแผน/ปฏิทินในการติดตามตรวจสอบกิจกรรม/โครงการระดับสถานศึกษา 

 มีแผน/ปฏิทินในการติดตามตรวจสอบในการด าเนินการระดับบุคคล/ระดับช้ันเรียน 

 มีการประชุมสร้างเคร่ืองมือ/ก าหนวิธีการในการติดตามตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม 

 อื่น ๆ เช่น ภาพถ่ายบันทึกการประชุมงาน 

 มีเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยที่แสดงถึงการติดตามตรวจสอบ 

       มีแผน/ปฏิทินที่ชัดเจนและด าเนนิการตามแผน/ปฏิทินที่ก าหนด 

-มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัตงิานประกันคุณภาพประจ าปี 2559 

-มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัตงิานประกันคุณภาพประจ าปี 2560 

       มีการก าหนดวิธกีารในการติดตามตรวจสอบ 

  -โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยได้มกีารด าเนนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบที่มกีารก าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 

       มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบในแตล่ะระดับและกิจกรรม/โครงการ 

  -มีการเตรียมการจัดท าเครื่องมือตดิตามตรวจสอบแต่ละระดับและกิจกรรมโดยใช้ต้นแบบ

จากคู่มือที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ไว้เป็นต้นแบบการจัดท า 

       มีบันทึกการติดตามตรวจสอบ/นเิทศของผู้นิเทศและผู้รับการติดตามตรวจสอบ/นิเทศ 

  -โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยได้รับการติดตามตรวจสอบจากผู้นิเทศและต้นสังกัด ซึ่งได้

บันทึกการนิเทศลงไว้ในสมุดนิเทศและสมุดเย่ียมของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

       มีบันทึกภาพถ่าย/วีดีทัศน์ในการติดตามตรวจสอบ/นิเทศ 

  -มีภาพถ่ายบันทึกขณะรับการนิเทศติดตามแสดงไว้อยา่งชัดเจน 

 มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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 มีหลักฐาน/เอกสารในการน าเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบตอ่ผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 

 หนังสือเชิญ/บันทึก/รายงานการประชุมในการน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้

ประโยชน์โดยผ่านการประชุมปรกึษาหารอืร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

 มีสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพประจ าปี 2557 

 บันทึก/รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

  -รายงานการประชุม วันที่ 21 ธ.ค. 58 วาระที่ 3 เร่ืองการเตรียมรับการประเมินนิเทศ

ติดตามการเตรียมงานเพ่ือรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

-รายงานการประชุม วันที่ 4 ม.ค. 58 วาระที่ 3 เร่ือง ปรกึษาหารอืคณะผู้รับผิดชอบใน 

แตล่ะองค์ประกอบในการจัดเตรียมเอกสารรับการประเมินและการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 มีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานรองรับการติดตามตรวจสอบตาม 8 องค์ประกอบ

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยได้มกีารจัดเตรียมเอกสารหลักฐานรองรับการติดตาม 8 

องค์ประกอบ โดยจัดแสดงไว้ ณ ห้องประชุมเที่ยง พงษ์ศรีดา 

 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษาได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และให้ความ

ร่วมมือในการด าเนนิการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

อย่างสม่ าเสมอและมปีระสิทธิภาพ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบที่ 6  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

                        สถานศกึษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ที่ได้ 

6.  การจัดให้มีการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

6.1 ก าหนดคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ท่ี

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หนว่ยงานต้นสังกัดข้ึนทะเบียนไว้อย่าง

น้อย 1 คน เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5 5 

6.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5 
แปลความหมาย ดเียี่ยม 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 6  การจัดให้

มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา (โรงเรยีนได้

ด าเนนิการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศกึษา) 

1. วิธีการด าเนนิการของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการแตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  อย่างน้อย 3 คน  และได้มี

การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน  โดยมีการด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย  

เช่น  การใช้แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์โดยตรงจากผู้เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

 

2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนนิงาน 

 มคี าสั่ง/ประกาศแตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

สัดสว่นและแนวทางที่ก าหนด 

- ค าสั่งที่ 217/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับการนิเทศติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

สั่งวันที่ 6 ธ.ค. 60 



รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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   - ค าสั่งที่ 224/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 และการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง สัง่วันที่ 14 ธ.ค. 60 

 มีหนังสือแจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒ/ิหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

-ประกาศแตง่ต้ังผู้ทรงคุณวุฒปิระจ าปี 2559 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2559 

-ประกาศแตง่ต้ังผู้ทรงคุณวุฒปิระจ าปี 2560 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560 

 มีหนังสือแจ้งเชญิผูท้รงคุณวุฒิเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ที่ ศธ 04263.85/ว497 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 

- ที่ ศธ 04263.85/ว082  ลงวันที่  24 ก.พ. 2559 

- ที่ ศธ04263.85/ว515  ลงวันที่  23 ธ.ค. 2559 

 มีร่องรอย/หลักฐาน/เอกสารในการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 บันทึก/รายงานการประชุมเตรียมจัดท าเคร่ืองมือในการประเมินในทุกดา้นตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 -รายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2558  ลงวันที่ 27 ม.ค. 58  วาระที่ 3  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ข้อที่ 5 เร่ืองสรุปข้อเสนอแนะจากการนิเทศภายในและเตรียมรับการประเมินประจ าปี 2558 

 - รายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2558 ลงวันที่ 10 มี.ค. 58 วาระที่ 3 กลุ่มบริหารวิชาการ 

ข้อที่ 1 เร่ือง รายงานการติดตามการประเมินภายใน (เตรียมรับการประเมิน) 

 - รายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2558 ลงวันที่ 21 ธ.ค.58 วาระที่ 3 กลุ่มบริหารวิชาการ 

ข้อที่ 2 เร่ือง การเตรียมรับการประเมินนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 มีเคร่ืองมือการประเมินคุณภาพฯในทุกตัวบ่งช้ี 

-มีการเตรียมการจัดท าเครื่องมือตดิตามตรวจสอบแต่ละระดับและกิจกรรมโดยใช้ต้นแบบ

จากคู่มือที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ไว้เป็นต้นแบบการจัดท า 

 มีการวางแผน/ก าหนดปฏิทินในการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในอย่างชัดเจน 

-มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัตงิานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

บันทึกภาพถ่าย วีดทีัศน์ฯ 

 มีการด าเนนิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามเครื่องมือและวิธกีารที่

ก าหนดตามแผนและปฏิทินที่วางไว้ 

-มีการเตรียมการจัดท าเครื่องมือตดิตามตรวจสอบโดยใช้ต้นแบบจากคู่มอืที่หน่วยงานต้น

สังกัดได้ให้ไว้เป็นต้นแบบและด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัตงิานประกันคุณภาพที่ได้วางแผนไว้ 

 

 



รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 มีการน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นแบบมีสว่นร่วมมาใช้ในการประเมิน 

-มีการจัดท าเครื่องมือตดิตามตรวจสอบโดยใช้ต้นแบบจากคู่มอืที่หน่วยงานต้นสังกัดไดใ้ห้

ไว้เป็นต้นแบบการจัดท า  แตยั่งไมพั่ฒนาให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ไดอ้ย่างมีคุณภาพเท่าที่ควร 

มีแบบในบันทึกผลการประเมินฯ 

-ได้มกีารจัดท าแบบบันทึกผลการประเมินในการติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัด 

 มีการสรุปรายงานผลการประเมินฯ 

-การสรุปรายงานผลการประเมินได้มกีารจัดท าเป็นรูปเลม่ตามที่ต้นสังกัดสง่กลับมาแต่ยัง

ขาดการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

 มีบันทึกภาพถ่าย วีดทีัศน์ฯ  

 อื่น ๆเช่น ปฏิทินปฏิบัตงิานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2560 

 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด

อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ  และสามารถน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการการประเมินมาใช้ในการแก้ไข

พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้แก่ 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง และสร้างความตระหนักให้ทุกคนไดเ้ห็นถึงความส าคัญ

ของประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาว่าเป็นบทบาทของทุกคน  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
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องค์ประกอบที่ 7  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ที่ได้ 

7.  การจัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน  

7.1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัด

การศกึษาตามรูปแบบท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

5 5 

7.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานและหรือคณะ

กรรมการบริหารสถานศกึษาใหค้วามเห็นชอบ 
5 4 

7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หนว่ยงานต้นสังกัดและหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 4.7 
แปลความหมาย ดเียี่ยม 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 7  การจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (โรงเรยีนได้ด าเนนิการอย่างไร

เกี่ยวกับการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน) 

1. วิธีการด าเนนิการของสถานศกึษา 

สถานศึกษาได้มีการสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาที่ครอบคลุม

ตามมาตรฐานการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วม  และมีการตรวจสอบ  ปรับปรุงคุณภาพของ

รายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์แล้วจึงน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 

2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนนิงาน 

 มคี าสั่ง/ประกาศแตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

สัดสว่นและแนวทางที่ก าหนด 

- ค าสั่งที่ 217/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับการนิเทศติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  

สั่งวันที่ 6 ธ.ค. 60 



รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
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   - ค าสั่งที่ 224/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 และการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง สั่งวันที ่14 ธ.ค. 60 

 มีบันทึก/รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

-รายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2558  ลงวันที่ 27 ม.ค. 58  วาระที่ 3  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ข้อที่ 5 เร่ืองสรุปข้อเสนอแนะจากการนิเทศภายในและเตรียมรับการประเมินประจ าปี 2558 

- รายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2558 ลงวันที ่10 มี.ค. 58 วาระที่ 3  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ข้อที่ 1 เร่ือง รายงานการติดตามการประเมินภายใน (เตรียมรับการประเมิน) 

- รายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2558 ลงวันที่ 21 ธ.ค.58 วาระที่ 3 กลุ่มบริหารวิชาการ  

ข้อที่ 2 เร่ือง การเตรียมรับการประเมินนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

        มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง/รอบสาม 

       มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษาลา่สุด ได้คะแนน

เฉล่ีย 91.62 ระดับคุณภาพดมีาก 

        มีทะเบียนคุมแหลง่เรียนรู้/ภูมปิัญญาท้องถิ่น/ครุภัณฑ์/งบประมาณ ฯ 

        มรีายงานผลการปฏิบัติงานของครูตามที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียน 2 ภาคเรียน) 

        มีรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

        มีรูปแบบของการจัดท า SAR ของต้นสังกัด 

 มีค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท า SAR  

-ค าสั่งที่ 063/2558 ลงวันที่ 27 พ.ค. 58 เร่ืองแตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 -ค าสั่งที่ 066/2559 ลงวันที่ 22 พ.ค. 59 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 -ค าสั่งที่ 224/2560 แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 และการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง สั่งวันที่ 14 ธ.ค. 60 

 มีหนังสือน าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

- เลขที่ ศธ. 04263.85/082 ลงวันที ่16 พ.ค. 2559 

- เลขที่ ศธ. 04263.85/168 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2560 

 มบีันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ไดรั้บการเผยแพร่ 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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3. จุดเด่น 

สถานศึกษาไดม้ีการตรวจสอบและปรับปุรงคุณภาพของรายงานประจ าปีให้มคีวามชัดเจน

และสมบูรณ์ทุกครัง้ก่อนมีการน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สง่ผลให้

รายงานประจ าปีของสถานศึกมคีวามถูกต้องน่าเช่ือถอื 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบที่ 8  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ที่ได้ 

8.  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาใหเ้กิดขึน้กับครูอย่างต่อเนื่อง บุลากรทุกคนในสถานศกึษาและ

การพัฒนาสถานศกึษาใหเ้ป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม

คุณภาพในการท างานปกติของสถานศกึษา 

5 5 

8.2 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษาจากการประเมินตนเอง

หรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาการบริหารและการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

5 5 

8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อใหเ้กิด

การพัฒนา 
5 4 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 4.7 
แปลความหมาย ดเียี่ยม 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 8  การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (โรงเรยีนได้ด าเนนิการอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง) 

1. วิธีการด าเนนิการของสถานศกึษา 

สถานศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาให้แก่บุคลากรใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าอบรม แลกเปล่ียนความรู้กับ
เครือข่ายทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็น
วัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา  อีกท้ังได้มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆมาวิเคราะห์  และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ตลอดจน
เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บุคคลภายนอก และชุมชนได้รับรู้และเข้าใจ  เพื่อท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนนิงาน 

 ค าสั่งมอบหมายงาน 

- ค าสั่งโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการรับการนิเทศการด าเนนิงาน

ของสถานศึกษา ครัง้ที่ 2/2559 
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- ค าสั่งที่ 122/2560 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการรับการนิเทศ ก ากับตดิตามการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

- ค าสั่งที่ 180/2560 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการรับการนิเทศ ก ากับตดิตามการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

- บันทึกข้อความ เร่ือง การแจ้งการเตรียมรับการนิเทศติดตามการสังเกตการสอนของครู  

- ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 รับการ

ประเมินวันที่ 4 มีนาคม 2559 

- ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 รับการ

ประเมินวันที่ 1 มีนาคม 2560 

 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

      มีรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

       มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา(ย้อนหลัง 3 ปี) 

       มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในระดับสถานศึกษา/ท้องถิ่น/ชาติ 
 มีเอกสาร/หลักฐานร่องรอยการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        มีการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ 

        มีแผ่นพับ/จดหมายข่าว 

        มีการประชุม/รายงานการประชุม 

        มีเอกสารสรุปการรายงาน 

มีร่องรอย/เอกสาร/หลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย 

        มีการศึกษาดูงาน เช่น การศึกษาดูงานที่โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมงคลาภเิษก 

โรงเรียนบัวเชดวิทยา และโรงเรียนสุรวิทยาคาร 

 มีร่องรอยในการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/สบืค้นข้อมูล/จัดระบบการจัดเก็บ

ความรูใ้นรูปแบบต่างๆ 

 มีเอกสาร/หลักฐานร่องรอยการจัดเก็บข้อมูล/สารสนเทศในรูปแผ่นพับ/โปสเตอร์/

เอกสาร/คอมพิวเตอร์ 

 มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

       มีการประชุม/บันทึกประชุม/ภาพ 

       มีการแสดงนิทรรศการ 

       มีการน าเสนอผลงานการปฏิบัตงิาน 
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3. จุดเด่น 

สถานศึกษาไดม้ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสง่เสริมและ 

สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าอบรม แลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายทางวิชาการจากหน่วยงาน

ต่างๆ รวมทั้งการติดตามนิเทศการการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า โดยเฉพาะดา้นการจัดการเรียน

การสอน อีกทั้งสถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห์ 

และปรับปรุงพัฒนา เพ่ือสง่เสริมดา้นการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการพัฒนารายบุคคล 

อย่างเข้มข้นและเป็นปัจจุบันย่ิงขึ้น 
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ส่วนท่ี 2 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

คุณภาพ 

แปล 

ความหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1  การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 5.0 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบท่ี 2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

                       สถานศกึษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

                       ของสถานศกึษา 

5.0 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5.0 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบท่ี 4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

                       ของสถานศกึษา 
5.0 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 5  การจัดใหม้ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ   

                        การศกึษา 
5.0 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 6  การจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตาม 

                        มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
5.0 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 7  การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน 

                        คุณภาพภายใน 
4.7 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 8  การจัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่าง 

                        ต่อเนื่อง 
4.7 5 ดีเยี่ยม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4.9 5 ดีเยี่ยม 

 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1-8 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ปรากฏว่า  

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็น

ระบบและมีการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขในจุดด้อยได้อย่างมีประสทิธิภาพ  รวมทั้งมีการจัดระบบ

การด าเนินงานที่สนับสนุนให้การประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งผลให้ผลการ

ประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย  4.9  อยู่ในระดับคุณภาพ 5 โดยสรุปอยู่ในเกณฑ์ ดเีย่ียม 
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จุดเด่นระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย มีการวางแผนการด าเนนิงาน และปฏิบัติงานตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ได้มกีารน าผลการประเมินในแต่ละคร้ัง 

มาปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีประสทิธิภาพมากขึน้   

 

จุดที่ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 - 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

            ควรจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ า เน่ืองจากบุคลากรใน

โรงเรียนส่วนใหญ่ ยังขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานดังกล่าว รวมทั้งบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง

ค่อนข้างบ่อย ซึ่งอาจสง่ผลท าให้สารสนเทศดา้นงานประกันคุณภาพ ขาดความต่อเน่ืองในบางช่วง 

 

 

         ลงช่ือ...........................................................ประธานกรรมการ 

      (นายสุพิน  บุญเย่ียม) 

     

    ลงช่ือ...........................................................กรรมการ 

      (นายสุวรรณ  สายไทย) 

     

    ลงช่ือ...........................................................กรรมการ 

      (นายอายุ  คิดดี )  

 

    ลงช่ือ...........................................................กรรมการ 

      (นายสุพจน์  พรมมา) 

 

    ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 

      (นายวุฒยิา  เกียงวัว)  

 

    ลงช่ือ...........................................................กรรมการ 

      (นางนภัสวัลย์ สายรัตน์) 
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    ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 

                 (นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก)  

 

    ลงช่ือ...........................................................กรรมการ 

         (นายศราวุธ  จันทรว์ิเศษ) 

 

    ลงช่ือ......................................................กรรมการและเลขานุการ 

      (นางสาวชนนิกานต์  ทิมแก้ว) 

 

     วันที่ 28 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 

(ประกอบด้วย ค าสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระดับสถานศึกษา, ภาพประกอบกิจกรรม

และรางวัลที่ไดรั้บในรอบปีที่ผ่านมา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม) 
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ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ท่ีประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้  

 ๑. นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวรรณ สายไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๓. นายอาย ุ คิดดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๔. นายสุพจน์ พรมมา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๕. นายวุฒิยา เกียงวัว  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
 ๖. นางนภัสวัลย์ สายรัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล   กรรมการ 
 ๗. นางสาวจีรนุช ทรัพย์มาก หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 ๘. นายศราวุธ จันทร์วิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวชนนิกานต์  ทิมแก้ว หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ      กรรมการและเลขานุการ 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 ลงช่ือ 
 (นายสุพิน  บุญเยี่ยม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
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ค าส่ังโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
ท่ี ๒๑๗ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

        
 

 ด้วยโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ได้รับแจ้งให้จัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี ๓๙(๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่าด้วยการมอบอ านาจหน้าท่ี
การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ นิเทศ ก ากับ ติดตามและอ านวยความ
สะดวก 
ในการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายสุพิน  บุญเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายประสงค์ ตอนศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน
กรรมการ 
 ๑.๓ นายวุฒิยา  เกียงวัว  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๑.๔ นางนภัสวัลย์ สายรัตน์  ครู    กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวจีรนุช ทรัพย์มาก ครู    กรรมการ 
 ๑.๖ นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู    กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการและ
เลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ คณะกรรมจัดเตรียมเอกสารรับการนิเทศ  มีหน้าท่ี จัดเตรียม ท าและรวบรวมเอกสาร 
จัดท าป้ายนิเทศ ให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแบ่งตามองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี ้
  ๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑) นางนภัสวัลย์  สายรัตน์  ครู  ประธาน 
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   ๒) นางสาววลีรัตน์ วงเวียน  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   ๓) นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 ๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

   ๑) นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก ครู  ประธาน 
   ๒) นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   ๓) นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

๔) นางสาวรัชฎา  บังคม  ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
 ๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ประกอบด้วย 
  ๑) นางกัญญาภัค  ค างาม  ครู  ประธาน 
  ๒) นางสาวภาวิณี สมสุข  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๓) นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

  ๒.๑.๔ องคป์ระกอบที่ ๔ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประกอบด้วย 
   ๑) นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู  ประธาน 
   ๒) นางสาวธิตยา  นัดครบุรี ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   ๓) นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร ไตรบัญญัติกุล พนักงานราชการ กรรมการ 
  ๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย 
   ๑) นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ  ครู  ประธาน 
   ๒) นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ ครู  กรรมการ 
   ๓) นายวรุพงษ ์  ขุนโนนเขวา ครู  กรรมการ 
  ๒.๑.๖ องค์ประกอบที่ ๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑) นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว  ครูผู้ช่วย  ประธาน 
   ๒) นายอ านาจ  ขาววิเศษ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   ๓) นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
  ๒.๑.๗ องค์ประกอบที่ ๗ การจัดรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ประกอบด้วย 
   ๑) นายพิสิษฐ์  บูรณ์เจริญ ครู  ประธาน 
   ๒) นางสาวปุณยนุช วสุนันต์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   ๓) นางสาวฐิติมา  ช่ืนรัมย์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   ๔) นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม พนักงานราชการ กรรมการ 
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  ๒.๑.๘ องค์ประกอบที่ ๘ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 
   ๑) นายวุฒิยา  เกียงวัว  ครูช านาญการ ประธาน 
   ๒) นายนัฐพงษ์  โกกะพันธ ์ ครู  กรรมการ 
   ๓) นายจักรกฤษณ์ ธรรมเท่ียง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   ๔) นายนัฐพล  เทียงค า  ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
 

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีและระบบโสตทัศนูปกรณ์  พร้อมท้ัง
จัดท าข้อมูลส่ือน าเสนอข้อมูลโรงเรียน ให้พร้อมในการรับการนิเทศ ประกอบด้วย 
  ๑) นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู  ประธาน 
  ๒) นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ  ครู  กรรมการ 
  ๓) นายนัฐพงษ์  โกกะพันธ ์ ครู  กรรมการ 
  ๔) นายจักรกฤษณ์ ธรรมเท่ียง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๕) นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๖) คณะครูทุกท่านท่ีรับผิดชอบ องค์ประกอบท่ี ๑-๘  กรรมการ 
  ๗) คณะนักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย    กรรมการ 

๘) นายสมบัติ  สมโต๊ะ  นักการภารโรง กรรมการ 
  ๙) นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ ์มีหน้าท่ี จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
เพื่อใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนด าเนินกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามข้ันตอน เวลาและ
ก าหนดการประกอบด้วย 
  ๑) นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ  ครู  ประธาน 
  ๒) นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

 ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวิดีโอ มีหน้าท่ี จัดเตรียมบันทึกภาพและวิดีโอต่างๆ ใน
ระหว่างการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑) นายอ านาจ  ขาววิเศษ ครูผู้ช่วย  ประธาน 
  ๒) นางสาวภาวิณี สมสุข  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

 ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าท่ี จัดเตรียมน้ าด่ืมและอาหารว่าง ให้พร้อมและเพียงพอ
ส าหรับการบริการคณะกรรมการประเมิน และคณะครูท่ีเข้าร่วมรับการประเมิน ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาววลีรัตน์ วงเวียน  ครูผู้ช่วย  ประธาน 
  ๒) นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๓) นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม พนักงานราชการ กรรมการ 
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  ๔) นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก ครู  ประธาน 
  ๒) นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๔) นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้การจัดกิจกรรมโครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์กับทางราชการต่อไป 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

 
ส่ัง    ณ    วันท่ี  ๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
  
      
      (นายสุพิน  บุญเยี่ยม)  

      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
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ค าสั่งโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
ท่ี ๒๒๔/๒๕๖๐ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง   

(Self-Assessment Report :SAR) 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ๒๕๔๒ ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินคุณลักษณะและคุณภาพการจัดการศึกษา  วิธีการพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report :SAR)   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพด้านการเรียนการ
สอน คุณภาพด้านการบริหารและจัดการศึกษา  และคุณภาพด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ส าหรับ
เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินเพื่อประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา    

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินเพื่อประกันคุณภาพและการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง  (Self-Assessment Report :SAR) ประจ าปี  ๒๕๖๐ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะที่ปรึกษา  มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะ  ให้ค าปรึกษาและเห็นชอบเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

๑. นายสุพจน์ พรมมา   ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประธานกรรมการ 
๒. นายจูม บัวสมศรี  ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง  รองประธาน

กรรมการ 
๓. นายเมฆ  ศรีบาง   กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
๔. นายขัน   สาลีงาม   กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
๕. นายประทีป  ศรีเลิศ  กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
๖. นายบุญร่วม  อินทสุข  กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 

  

๒.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ีก าหนดแนวทางการปฏิบัติมนโยบาย   จัดแบ่งงานรับผิดชอบตาม
ภาระงาน  นิเทศติดตามการท างาน  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย 

๑.  นายสุพิน  บุญเยี่ยม  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประธานกรรมการ 
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๒.   นายประสงค์ ตอนศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓.   นายวุฒิยา เกียงวัว  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๔.  นางนภัสวัลย์ สายรัตน์   ครู   กรรมการ 
๕.   นางสาวจีรนุช ทรัพย์มาก  ครู     กรรมการ 
๖.   นายศราวุธ จันทร์วิเศษ  ครู    กรรมการ 
๗.   นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

๓. คณะกรรมการด าเนินการตามมาตรฐาน มีหน้าท่ี จัดเตรียม ท าและรวบรวมเอกสาร จัดท าป้ายนิเทศ                  
ให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งแบ่งออกตามมาตรฐานดังนี้ 

มาตรฐาน ครูผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่านการเขียน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

นายพิสิษฐ์  บูรณ์เจริญ 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี 
นางสาวฐิติมา ช่ืนรัมย์ 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร นายวรุพงษ์  ขุนโนนเขวา 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบวัดระดับชาติ นางสาวอรพรรณ์  ทองหล่อ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน นางสาวธิตยา  นัดครบุรี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นายนัฐพงษ์  โกกะพนัธ ์
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นายอ านาจ  ขาววิเศษ 
๔) สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม นายณัฐพล เทียงค า 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ 

๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นายวุฒิยา  เกียงวัว 
  
๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 

นางกัญญาภัค ค างาม 
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๔.คณะกรรมการจัดท าข้อมูลน าเสนอ มีหน้าท่ีจัดท า Presentation ข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการท่ีมา
ประเมินและจัดท าหนังส้ันแนะน าโรงเรียน ประกอบด้วย 
 ๑. นายศราวุธ   จันทร์วิเศษ  ครู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๓. นายจักรกฤษณ์  ธรรมเท่ียง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๔. นักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย      กรรมการ 
 

๕.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรในระหว่างรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ  ครู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

มาตรฐาน ครูผู้รับผิดชอบ 
๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

นางสาวจีรนุช ทรัพย์มาก 

๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

นางนภัสวัลย์  สายรัตน์ 

๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายจักรกฤษณ์ ธรรมเท่ียง 

๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับ
ชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

นางสาววราลักษณ์ วงวรรณ 
นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ 

๒.๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

นายประสงค์  ตอนศรี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

นางสาวรัชฎา  บังคม 
นางสาวลัดดาวัลย์  ใยอิ้ม 

๓.๒ การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม 
นางสาววลีรัตน์  วงเวียน 

๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

นางปุณยนุช  วสุนันต์ 
นางสาวภาวิณี สมสุข 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๔.๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

นางสาวจีรนุช  ทรัพย์มาก 
นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ 
นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว 



รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

38 

 ๓. นักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย      กรรมการ 
 

๖.คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  ท าหน้าท่ีจัดเตรียมอาหารเท่ียง  และอาหารว่าง  ให้แก่
คณะกรรมการท่ีมาประเมินและคณะครู ประกอบด้วย 

๑. นางสาววลีรัตน์ วงเวียน  ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม พนักงานราชการ   กรรมการ 
๔. นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๗.คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่  มีหน้าท่ีจัดตกแต่งอาคารสถานท่ีด้านหน้าโรงเรียน และภายใน
โรงเรียนให้สวยงาม  ประกอบด้วย 
 ๑) นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ  ครู    กรรมการ 
 ๓) นายนัฐพงษ์  โกกะพันธ ์ ครู    กรรมการ 
 ๔) นายจักรกฤษณ์ ธรรมเท่ียง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๕) นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๖) คณะนักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย      กรรมการ 
 ๗) นายสมบัติ  สมโต๊ะ  นักการภารโรง   กรรมการ 

๘) นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการและ
เลขานุการ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี ถ่ายภาพการด าเนินการประเมินภายใน รวบรวมจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการ ประกอบด้วย 
 ๑. นายอ านาจ  ขาววิเศษ ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวภาวิณี สมสุข  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  

๙. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มีหน้าท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
และจัดท ารูปเล่มเพื่อส่งหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 
 ๑. นายศราวุธ    จันทร์วิเศษ   ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวรุพงษ์   ขุนโนนเขวา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๓. นายอ านาจ   ขาววิเศษ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๕. นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว   ครูผู้ช่วย              กรรมการและเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ   
เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

          
 

(นายสุพิน บุญเยี่ยม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
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รูปภาพการประเมินในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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ภายในสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2559 จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสหวิทยาเขต 8 
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ภายในสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2559 จาก สพม. 33 
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