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ค าน า 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) มาตราที่ ๔๘ ได้ก าหนด ให้
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด 
๑ ข้อ ๒ ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ข้อ ๑๑ได้ระบุให้สถานศึกษา จัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี2559 โดยระบุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ ๑๐ คือ ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียน
ทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและ
คุณลักษณะที่ส าคัญด้วยกระบวนการและวิธีการที่ได้มาตรฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน ต่อไปโดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน คือ  
                  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                  2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
                  3. ด้านการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
                  4. ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับ
ทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจึงได้จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ฉบับนี้
ขึ้นเพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้าน
แก่งวิทยา ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านทีได้ช่วยรวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๙ จนส าเร็จเรียบร้อยอย่างดียิ่ง 
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ภาคผนวก  
 -บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 

 -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 -แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 
2559 

 

 -ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  

 
 
 
 
 
 



บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 
 
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา๙ (๓) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
มาตรา๔๘ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  

ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๑)(๒)(๓) การจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในให้สรุปและจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ ผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ เพ่ือเผยแพร่รายงานต่อสาธารณะชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ความ
ละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้รับการรายงานการจัดท ารายงานประจ าปี 
๒๕๕๙ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้โรงเรียนเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกต่อไป  
 
 
 

     (ลงชื่อ)………………………………                (ลงชื่อ)…… …………………………  
             (นายธงชัย ประวงศ)์            (นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด)  

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
                       โรงเรียนบา้นแก่งวิทยา                                                 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
                          ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐                                                                    
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ที่  10๘  / 2560 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

                     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมิน
ภายในและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   
โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ .ก าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐาน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานมาตรการส่งเสริม  รวมทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน เพ่ือให้การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา   39 วรรค 1 
มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2559 
ดังต่อไปนี้   

1.คณะกรรมการอ านวยการ หน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา การจัดท าจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 
          1. นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานคณะกรรมการ 

2. นายชาญชัย เจติยานนท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
3. นายชุบ  นิมิตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นายวิโรจน์  ขอสุข  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
5. นายนพดล  มุสิกปาน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
6. นายพิพัฒน์  พึ่งอู๋  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกรรมการ 
7. นายนันทวัฒน์  เข็มทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานฯ กรรมการและเลขานุการ 
 

2.คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๕๙  มีหน้าที่ สรุปโครงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 6 กลุ่มงาน  ผลการจัดการเรียนรู้  ผลรางวัลต่างๆที่ได้รับ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สรุปข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประกอบด้วย 

1.นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ 
2.นายวิโรจน์    ขอสุข  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
3.นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
4.นางจุรีรัตน์    วังคะออม ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
5.นางดุษฎี       ขอสุข  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
6.นางแสงเดือน   อนุสรณ์ ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 



7.นางสุมิตรา     ประชัน  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
8.นายชาญชัย  เจติยานนท์ ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
9.นายนพดล   มุสิกปาน  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
10.นายสมเจตน์   เนียมก้อน ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
11.น.ส.วรารัตน์   ระวังการ ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
12.นายนิพล   วังคะออม  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
13.นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน์ ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
14.นายชุบ     นิมิตร  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
15.นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์   ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
16.นายสมศักดิ์   โพธิ์แย้ม ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
17.นางสาวรัชดาภรณ ์กันสุข ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
18.นายอุกฤษฏ ์สุวรรณปญัญา ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
19.นายธเนศ      อนุสรณ์ ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
20.นายพิพัฒน์    พึ่งอู๋  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
21.นายสุรกิจ     นองขมวด ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
22.นางปวีณา  นาคกล   ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
23.นายศราวุฒิ  ศักดิ์อมรชัย ต าแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
24.นายสุระนิต   สวนสอน ต าแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
25.นางสาวเจนจีรา  ค าวาโย ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
26.นางสาวตติยาพร   พึ่งอู ๋         ต าแหน่ง ธุรการ   กรรมการ         
27.นายเสฏฐวุฒ ิรอดอินทร ์           ต าแหน่ง  คร ู   กรรมการ 
28.นายนันทวัฒน์  เข็มทอง ต าแหน่ง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
2.2 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2559  มีหน้าที่ประสานงาน รวบรวม
ข้อมูล  สรุปโครงการ  และจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีการศึกษา255๙  ประกอบด้วย  

1.  นายนันทวัฒน์ เข็มทอง         ต าแหน่ง  คร ู           ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวรัชดาภรณ ์กันสุข ต าแหน่ง  ครู           กรรมการ  
3.  นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์   ต าแหน่ง  ครู                         กรรมการ 
4.  นางปวีณา  นาคกล   ต าแหน่ง  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

     
           ทั้งนี้ให้คณะกรรมการด าเนินงานตามที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จเรียบร้อยและได้ผลดีทุก
ประการ 

                                                       สั่ง ณ.  วันที่  ๑๘  มีนาคม  25๖๐ 
 
 

                           (นายวรีะศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ที่  107  / 2560 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
                     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมิน
ภายในและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   
โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ สพฐ.ก าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 4  ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา   39 วรรค 1 มอบหมายแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประจ าปีการศึกษา 2559  ดังต่อไปนี้   
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 
        1. นายธงชัย  ประวงศ์   ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสายฝน  พลอยเหลือง   กรรมการ 
3. นายชูค า  อินทร์จันทร์   กรรมการ 
4. นาศรีวัย นันทไชย   กรรมการ 
5. นายประพันธ์  สายสุรินทร์   กรรมการ 
6. นายสุพรรณ โยงญาติ    กรรมการ 
7. นายธนัส ประวงค ์   กรรมการ 
8. นางค านึง ประโยชน์   กรรมการ 
9. นายประดิษฐ์ เจนดี    กรรมการ 
10. นายนิรุจน์ ประโลม     กรรมการ 
11. นางสุรีรัตน์  เขียนสาร   กรรมการ 
12. นายทิวัตถ์ หินอ่อน    กรรมการ 
13. นายธนฤต  ท้าวบุญยืน   กรรมการ 
14. นางสาววรารัตน์ ระวังการ   กรรมการ 
15. นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด   กรรมการและเลขานุการ 
 



2. คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา มีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตนเองและ
จัดท าข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ. ก าหนดภ 4   มาตรฐาน  เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อมูล จ าแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
• ความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
  นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์  ต าแหน่ง    ครู 
• ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา  
  นางจุรีรัตน์ วังคะออม  ต าแหน่ง    ครู 
• ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  นางสุมิตรา ประชัน  ต าแหน่ง    ครู 
• ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร  
  นายชาญชัย เจติยานนท์  ต าแหน่ง    ครู 
• พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของผู้เรียน  
  นางสุมิตรา ประชัน  ต าแหน่ง    ครู 
• ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามช่วงชั้น  
  นางดุษฎี ขอสุข   ต าแหน่ง    ครู     
  นายธเนศ อนุสรณ์  ต าแหน่ง    ครู 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
• การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดี

ของสังคม  
  นายพิพัฒน์ พ่ึงอู๋  ต าแหน่ง    ครู 
  นางแสงเดือน อนุสรณ์  ต าแหน่ง    ครู 
  นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม  ต าแหน่ง    ครู 
• ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน  ต าแหน่ง    ครู 
  นางสาวเจนจีรา  ค าวาโย ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
• การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  นายเสฏฐวุฒ ิรอดอินทร ์           ต าแหน่ง  คร ู    
  นายสุระนิต สวนสอน  ต าแหน่ง    พนักงานราชการ 
• สุขภาวะทางร่างกาย และจิต 
  นายสุรกิจ นองขมวด  ต าแหน่ง    ครู  
  นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย  ต าแหน่ง    พนักงานราชการ 
 



 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
• การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์   ต าแหน่ง    คร ู
• การมีแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม  
  นายวิโรจน์ ขอสุข  ต าแหน่ง    ครู 
• การมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   นายนพดล มุสิกปาน  ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ 
• การมีการบริหารและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
   นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา  ต าแหน่ง  ครู 
• การมีแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
   นายชุบ นิมิตร   ต าแหน่ง   ครูช านาญการ    
• การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด การศึกษา ให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน 
นางสาววรารัตน์ ระวังการ  ต าแหน่ง    ครู 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
• การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
  นางปวีณา  นาคกล            ต าแหน่ง    ครู 
• การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
  นายนิพล วังคะออม  ต าแหน่ง    ครู 
• การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  นายสมเจตน์ เนียมก้อน  ต าแหน่ง    ครู 
  นางสาวเบญจมาศ  นงนุช ต าแหน่ง    ครูอัตราจ้าง 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 • การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้น 
   นายนันทวัฒน์  เข็มทอง  ต าแหน่ง    ครูช านาญการ 

  นางสาวรัชดาภรณ์  กันสุข ต าแหน่ง    ครูผู้ช่วย 
    

3. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
ประจ าปีการศึกษา 2559 มีหน้าที่ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ สพฐ.ก าหนด 
ประกอบด้วย  

1.  นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
2.  นายชาญชัย เจติยานนท์    ต าแหน่ง    ครู 
3.  นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์   ต าแหน่ง  คร ู                             กรรมการ 
4.  นางสาวรัชดาภรณ์  กันสขุ ต าแหน่ง    ครูผู้ช่วย                   กรรมการ 



5. นางปวีณา  นาคกล  ต าแหน่ง  ครู                    กรรมการ 
6.  นายนันทวัฒน์ เข็มทอง         ต าแหน่ง  ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

               สั่ง  ณ วันที่ ๑๘  มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

     (นายวรีะศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 

 


