
 

 
 

 
ค ำสั่ง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที่  ๗๗ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 

…………………………………………………… 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ สาระส าคัญในหมวดที่ ๖  มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๗  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มาตรา ๔๘   
ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 คณะท างาน  ประกอบด้วย 

นายพัฒนพงษ์    สีกา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
  นางสาวอัมพวัน   ด่วนเดิน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
  นายพิเชฏ     ปุญญา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 นางสาวสายทิพย์   อ๊อดพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนกงไกรลาสวิทยา กรรมการ 

นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  สุดเงิน  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์              กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า ติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไป

ตามกระทรวงฯ 
 

 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
คณะท างาน  ประกอบด้วย 

 
 

 



มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับบริหำร 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง นำยพิเชฎ  บญุญำ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง นำยพิเชฎ  บญุญำ 
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ 

นำยสมบัติ  ประจุ 
 

นำยพิเชฏ  บญุญำ 

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการทดสอบการอ่านภาษาไทย ได้รับ 
ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป  ตามแบบประเมินที่สถานศึกษา
ก าหนด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๒) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มีผลการทดสอบการเขียนภาษาไทย ได้รับ 
ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป  ตามแบบประเมินที่สถานศึกษา
ก าหนด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๓) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ สามารถพูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ 
ถูกต้องตามหลักวิธีการพูด โดยมีคะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

๔) ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการทดสอบวิชาภาษาต่างประเทศได้ 
คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๕) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  ผ่านการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 
ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 

นำงสำวกมลลักษณ์   
ชิงชัย 

นำยพิเชฏ  บญุญำ 

        ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณได้ระดับคุณภาพระดับ ๒ ขึ้นไป 

นางสาวเรวดี  เพญ็ศร ี  

        ๒)  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา  ได้ระดับคุณภาพระดับ ๒ ขึ้นไป 

ครูผูส้อนวิชา IS และ
โครงงาน 

 

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม นำงสำวกรรณิกำร์  
หมูปิน 

นำยพิเชฏ  บญุญำ 

     ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถน าประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการ
ค้นคว้าด้วยตนเองและสร้างนวัตกรรม 

ครูกลุ่มเทคโนโลย ี  

๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร          นำยมำนพ  จันทรห์อม นำยพิเชฏ  บญุญำ 

     ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  โดยมีระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป 

ครูกลุ่มเทคโนโลย ี  

 
 
 
 



มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับบริหำร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ                 นำงสำวเรวดี  เพ็ญศร ี นำยพิเชฏ  บญุญำ 

๑) ผู้เรยีนร้อยละ ๗๐ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ 
เรียนรูภ้ำษำไทย ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ นั่นคือ  ระดับผลการ
เรียน ๒ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๒) ผู้เรยีนร้อยละ ๖๕ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศำสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ นั่นคือ ระดับผลการ
เรียน ๒.๕ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 

๓) ผู้เรยีนร้อยละ ๗๐ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ตามเปา้หมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ นั่น
คือ ระดับผลการเรยีน ๒.๕ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 

    ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ตามเป้าหมายของโรงเรยีนที่ก าหนดไว้ มีระดับผล
การเรยีน ๒.๕ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

    ๕)  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้สขุศึกษำ
และพลศึกษำ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ มรีะดับผลการเรียน ๓ ขึ้น
ไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

 

๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ มีระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

  ๗) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการ 
เรียนรูก้ำรงำนอำชีพ ตามเปา้หมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้  มรีะดับผลการเรียน 
๒.๕ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 

 

 

     ๘)  ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภำษำต่ำงประเทศ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 
๒.๕ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

   ๙)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้ กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน  ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ มีระดับผลการเรียน ผ่าน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๑๐)  ผูเ้รียนร้อยละ ๖๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยตามเป้าหมายของโรงเรยีน 
ทีก่ าหนดไว้มรีะดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป 

นางสาวเรวดี  เพญ็ศร ี  

๑๑) มผีลกำรทดสอบระดับชำติสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศหรือ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

นางสาวเรวดี  เพญ็ศร ี  

๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ นำงสำวนิฐำพรรณ  
ช่ำงนำวำ 

นำยพิเชฏ  บุญญำ 

๑)  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๒)  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติทีด่ีตอ่งานอาชีพ 

งานแนะแนว  

 
 
 



มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับบริหำร 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน นำยฉลวย  ลิ้นจี ่ นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

      ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด นำยฉลวย  ลิ้นจี ่ นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

๑) ผู้เรยีนร้อยละ ๗๐ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น   
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๓ ขึน้ไป 

นายฉลวย  ลิ้นจี ่  

๒) ผู้เรยีนร้อยละ ๗๐  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ในระดับ ๒ ขึ้นไป โดยดูจากแบบบันทึกผลการเรยีน (ปพ.๕) 

นางสาวเรวดี  เพญ็ศร ี  

       ๒) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย  นำงสำวสำยบัว   
มูลทำ 

นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

           ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น  

งานกิจกรรมนักเรียน  

       ๓) มีกำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

นำงสำวสำยบัว   
มูลทำ 

นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

     ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่าง ระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี  

งานกิจกรรมนักเรียน  

๔) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม นำยวันโชค  
ขวัญเมือง 

นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการประเมินสมรรถภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน 
งานอนามัยโรงเรียน 

กลุ่มฯสุขศึกษาฯ 

 

๕) รักกำรอ่ำน นำงชุลี  ครุธแก้ว นำยพิเชฏ  บญุญำ 

     ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีผลการประเมินส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๓ ขึน้ไป 

กลุ่มงานห้องสมดุ  

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร นำงสำวสมสมร   
      ทีภูเวียง 

นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน 

2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน นำงล ำจวน   
สุขทรัพย์ทวีผล 

นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน 

      มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสยัทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ปรากฎใน ๑) แผน
กลยุทธ์    ๒) แผนปฏิบัติ   ๓) เวบ็ไซตโ์รงเรยีน 

งานแผนงาน  

๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

นำงวรวรรณ  พิมพ์
แสง 

นำยพิเชฏ  บญุญำ 

       ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย มีการบรหิารจดัการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ัง
ด้านการพัฒนาหลักสตูร กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รียน ด้านวิถีชีวิต
จริง และครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางวรวรรณ  พิมพ์
แสง 

 

 
 
 



มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับบริหำร 
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ นำงสำวพรวนทอง  

ลำดปะละ 

นำงสำวอัมพวัน   
ด่วนเดิน 

       ๑) โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง 
       ๒) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัด
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางานไม่น้อย
กว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปี 
       ๓) โรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
       ๔) โรงเรียนส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการครูและสถานศึกษา 

งานพัฒนาบุคลากร  

๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

นายวัชรกฤษณ์   
อินมี 

นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

       ๑) รายงานโครงการจัดหาสื่อ เอกสารประจ าห้องเรียนและห้อง
พิเศษ  
       ๒) รายงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ ารุงสาธารณะสมบัติ
โรงเรียน   

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษา  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

นำงนิตยำ  มั่งมี นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

        ๑) โรงเรียนมีเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน  มีการจัดท าวารสาร
โรงเรียนประจ าปี 
        ๒) โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
        ๓) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
ที่เอ้ือต่อบุคลากร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
        ๔) มีการจัดท าแผนภูมิโครงการบริหารโรงเรียน 
        ๕) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและ
สื่อสารภายในโรงเรียน 

นางนิตยา  มั่งม ี  

 
 
 
 



มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับบริหำร 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

นำงชุติมำ  สวนปลกิ นำยพิเชฎ  บุญญำ 

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นำงชุติมำ    
สวนปลกิ 

นำยพิเชฎ  บุญญำ 

๑) ครูทุกคนวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการ 
วิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
       ๒) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ และการปฏิบัติจริงผ่านโครงงาน กิจกรรม และนักเรียน
ขยายผลความรู้น าไปใช้ในชีวิตได้ 

นางชุติมา   สวนปลิก  

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ 

นางนิตยา  มั่งมี นำยพิเชฎ  บุญญำ 

       ๑) ครูร้อยละ ๗๐  ใช้แหล่งเรียนรู้วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ในชุมชนสอดคล้องกับสาระที่สอนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุก
ในการเรียนรู้ 
       ๒) ครูทุกคนพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องกับสาระที่สอนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้คน
ละไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นต่อป ี
       ๓) ครูร้อยละ ๗๐  มีการสืบค้นข้อมูลและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา หรือจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นแนวทางให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

นางนิตยา  มั่งม ี  

๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก นำงวรวรรณ   
พิมพ์แสง 

นำยพิเชฎ  บุญญำ 

       ๑) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
       ๒) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
เด็กรักการเรียนรู้ 

นางวรวรรณ  พิมพ์
แสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับบริหำร 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 

นำงสำวเรวดี   
เพ็ญศรี 

นำยพิเชฎ  บุญญำ 

       ๑) ครูทุกคน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
       ๒) ครูทุกคน มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้     
       ๓) ครูทุกคน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

นางสาวเรวดี  เพญ็ศร ี  

๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

นำงสำวพรวนทอง  
ลำดปะละ 

นำงสำวอัมพวัน  
ด่วนเดิน 

        ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
       ๒)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวพรวนทอง  
ลาดปะละ 

 

  

  หน้ำที ่ ให้ข้อมูล  เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับประเด็นการประเมิน  ประเมินผลตามประเด็น 
การประเมินและสรุปผลการประเมิน  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  และรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมผลกำรประเมิน 
 คณะท างาน  ประกอบด้วย 
 นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี  หัวหน้าคณะท างาน 
 นางสาวสมสมร   ทีภูเวียง   คณะท างาน 
 นางวรวรรณ   พิมพ์แสง   คณะท างาน 
 นายฉลวย   ลิ้นจี ่   คณะท างาน 
 นางสาวสายบัว   มูลทา   คณะท างาน 
 นางสาวเรวดี   เพ็ญศรี   คณะท างาน 
 นางสาวนฤมล  สุดเงิน   เลขานุการคณะท างาน 
 หน้ำที ่ รวบรวมผลการประเมินที่แต่ละมาตรฐานสรุปผลการประเมิน  ประเมินจุดเด่น  จุดที่ควร
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแต่ละมาตรฐาน    
 
 
 
 



๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรำยงำน 
 คณะท างาน  ประกอบด้วย 

นางสาวสโรชินทร์    ประสมศรี  หัวหน้าคณะท างาน 
 นางสาวเนาวรัตน์  โต๊ะเครื่อง  คณะท างาน 
  นางสาวภัทรสุดา   เนียมดวง   คณะท างาน 
          นางสาวนฤมล  สุดเงนิ   เลขานุการคณะท างาน 
 

หน้ำที ่ ด าเนินการรวบรวมและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองเพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด  รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หากมี
ปัญหาหรือขัดข้องประการใด  ให้แจ้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทราบ  เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไข  ให้การจัดการส าเร็จลุล่วง  และบังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียน
สืบไป 
 
         สั่ง   ณ   วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

      (นายพัฒนพงษ์    สีกา) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 


