
 

 
   

 

 

 ค าสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ที่ 229 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 
 

******************* 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 6 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     มาตรา 50  ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัด 
เตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากรคณะกรรมการของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองที่ท าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น และรวมทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นั้น    

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนดให้มีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
 เ พ่ือให้การด า เนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27                   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพุทธชินราช
พิทยา  ปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
       1.1  นายสรปรัชญ์   ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
 1.2  นางโสพิศ    เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
 1.3  ว่าที ่พ.ต.บุญญาฤทธิ์   เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 

1.4  นางสุรีรัตน์    ขาวเอี่ยม  กรรมการ 
 1.5  นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย   กรรมการ 

1.6  นางสุดาภรณ์    ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 1.7  นางดวงพร    เพ็ชรบัว   กรรมการ 
 1.8  นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 1.9  นางนงนุช    วิริยานุกูล  กรรมการ 
 1.10  นางสมศรี    แซ่เล้า   กรรมการ 
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 1.11 นางสาวธิดา    รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ  
 1.12 นายนิรุจ    ยิ้มด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 
          1. ให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ครอบคลุมกลไกการบริหาร
โรงเรียนและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ทั้ง 8 เรื่อง ไดแ้ก่งานแผนงาน 
และประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ  
งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     

 2. ก ากับ ดูแลการด าเนินงานขับเคลื่อนของคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 3. ส ารวจมาตรฐานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก าหนดไว้ โรงเรียนได้ด าเนินการ
ตามภารกิจ ประเด็นพิจารณาและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างไร มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ให้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน 

4. ส่งเสริม และสนับสนุน ภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับ 
จังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   5. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และบุคลากรในการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 6. ตระหนักและเห็นความส าคัญของประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ในมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความพร้อมหรือตรวจสอบตนเองให้มีคุณภาพ  
จนมั่นใจว่าส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
            7. ประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จจากการด าเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

2.1  นางโสพิศ   เทศสลุด  ประธานกรรมการ 
2.2  ว่าที ่พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
2.3  นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย  กรรรมการ  
2.4  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม กรรรมการ 
2.5  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ กรรมการ 
2.6  นางดวงพร    เพ็ชรบัว  กรรมการ 
2.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา กรรมการ 
2.8  นางนงนุช   วิริยานุกูล กรรมการ 
2.9  นางสมศรี   แซ่เล้า  กรรมการ 
2.10 นายนิกร   พันธ์รุณ  กรรมการ   
2.11 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง กรรมการ 
2.12 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
2.13 นายนิรุจ   ยิ้มด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่   
   1. ศึกษามาตรฐานชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือ 

การประกันคุณภาพภายในและคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2562 
   3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 

และค าสั่งที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
    4. ร่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2562/ประชาพิจารณ์/เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา/พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
    5. จัดท าเครื่องมือการประเมินมาตรฐานด้านต่างๆ ครอบคลุมด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิต 

   6. จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
    7. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

   8. จัดการประชุมเพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาฯ 
   9. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา 2562

ประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบมาตรฐานต่าง ๆ 
   10. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา 2562  ต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
    11. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามที่กฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    12. เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

  13. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /ประสานกับงานประชาสัมพันธ์น าผลการประเมิน
เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.bdc.ac.th เฟซบุ๊กโรงเรียนและไลน์
โรงเรียน 

 
3. คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มาตรฐานที่ 1 – 3  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ที่ปรึกษา  นางโสพิศ  เทศสลุด/ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ประกอบด้วย 

1. นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง   ประธานกรรมการ 
2. นางดวงเดือน  กิตติประสาท  รองประธานกรรมการ 
3. นางรุ่งรวี   อภิชาติธ ารง  กรรมการ 
4. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
5. นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการ 
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6. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
7. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง  กรรมการ 
8. นางณัชภัทร  วงศ์จีน   กรรมการ 
9. นางสาวโชติรส  แมลงภู่   กรรมการ 
10. นางสาวมณี    แซ่ท่อ   กรรมการ 
11. นางจิตฐิชา  ครุฑคง   กรรมการ 

  12. นางวิภาวรรณ  เงินเมือง   กรรมการ 
13. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
14. นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่  กรรมการ 
15. ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์  ค าทา   กรรมการ 
16. นางสุรีย์   ศิริรัตน์   กรรมการ 
17. นางสาวสุชาวด ี  พิมหานาม  กรรมการ 
18. นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง   กรรมการ 
19. นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง   กรรมการ 
20. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการ 
21. นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการ 
22. นางสาวพรทิพย์  ทาสา   กรรมการ 
23. นางสาวพิชญาภัค  กันอินทร์  กรรมการ 
24. นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค ์  กรรมการ 
25. นางอุษา   กอบกิจ   กรรมการและเลขานุการ 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  ประกอบด้วย 

1. นางสุภาพ   อมรประภา  ประธานกรรมการ 
2. นายสมนึก   เกิดเนตร  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิไลลักษณ์  งานสลุง   กรรมการ 
4. นางธิติมา   พรามพิทักษ์  กรรมการ 
5. นางพยอม   คุ้มฉาย   กรรมการ 
6. นายสงบ   ดุษฎีธัญกุล  กรรมการ 
7. นางวรรธน ี  ศิริโชติไพบูลย์  กรรมการ 
8. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์  กรรมการ 
9. ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤติยาณัท นกน้อย   กรรมการ 
10. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน   กรรมการ 
11. นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการ 
12. นายอดิเทพ  กรีแสง   กรรมการ 
13. นางชลธิชา  วรภ ู   กรรมการ 
14. นายธีรพงษ์  นวลด่อน  กรรมการ 
15. นายธีระยุทธ  อินไชย   กรรมการ 
16. นางสาวโสภา  ค าสีสังข์   กรรมการ 

  17. นายเอกกมล  เรืองเดช   กรรมการ 
5/18. นางสาวมณ…ี 
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18. นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม   กรรมการ 
19. นางอโณมา  บุญโสภา  กรรมการและเลขานุการ 

                 3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  และ 
                 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ประกอบด้วย 

1. นายเอกกมล  เรืองเดช   ประธานกรรมการ 
2. นายอดิเทพ  กรีแสง   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน   กรรมการ 
4. นางชลธิชา   วรภ ู   กรรมการ 
5. นายธีรพงษ์  นวลด่อน  กรรมการ 
6. นายธีระยุทธ  อินไชย   กรรมการ 
7. นายวีรชัย   วาณิชยสกุล  กรรมการ 
8. นางปรียาณัฐ  มาท้วม   กรรมการ 
9. น.ส.เบญญาภา  ศิริวุฒิการ  กรรมการ 
10. นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการและเลขานุการ 

                 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1. นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 

 3. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
 4. นางสมพร   ศรพูีล   กรรมการ 

 5. นางอุษา   กอบกิจ   กรรมการ 
    6. นางอิสริยา   ณ พัทลุง  กรรมการ 
 7. นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง   กรรมการ                                           
    8. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน   กรรมการ 
 9. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
 10. นายธีรพงษ์  นวลด่อน  กรรรมการ 
 11. นายวีรชัย   วาณิชยสกุล  กรรมการ 
 12. นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 
    13. นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 

 14. นางเจียรนัย  สืบค า   กรรมการและเลขานุการ 
                6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ประกอบด้วย 
 1. นางจิณหญ์ภัค  ประเสริฐศักดิ์  ประธานกรรมการ 
      2. นายสันติพร  ภู่พงษ์   รองประธานกรรมการ 
      3. นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ  กรรมการ 
                4. หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กรรมการ 
      5. หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   กรรมการ 
      6. นายชาติ   ถาวร   กรรมการ 
      7. นายณรงค์   จันทุดม   กรรมการ 
      8. นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม   กรรมการ 
      9. นางสาวจารุวรรณ     ขันธพิน   กรรมการ 

6/10. นางอโณฌา… 
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   10. นางอโณฌา  บุญโสภา  กรรมการ 
   11. นางประภาพรรณ  พรมสาร   กรรมการ 
   12. นางสาวพิลาสลักษณ์ เสริมพงษ์  กรรมการ 
   13. นางสาวโสภา  ค าสีสังข์   กรรมการ 
   14. นางสวาท   สิริพัฒนา  กรรมการ  
   15. นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 
   16. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์  กรรมการ  
   17. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการ       
   18. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ    

            1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 
          1. นางสาวยุพิน  คงคอน   ประธานกรรมการ 
    2. นายปฏิวัต ิ  วิจารณ์ปรีชา  รองประธานกรรมการ 
    3. นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการ 
    4. นายอัคคเดช  เผือกทอง  กรรมการ 
    5. นายวรวิทย ์  ไชยมิ่ง   กรรมการ 
    6. นายสันติพร  ภู่พงษ์   กรรมการ 
    7. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  กรรมการ 
    8. นายไพโรจน์  สิรพัิฒนา  กรรมการ 
       9. นางสุรีย์   ศิริรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ประกอบด้วย  

1. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  ประธานกรรมการ 
     2. นางชลปรียา  สวนทว ี   รองประธานกรรมการ 

    3. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  กรรมการ 
 4. นายไพโรจน์  สิริพัฒนา  กรรมการ 
 5. นายวิเชียร   หล าประเสริฐ  กรรมการ 
 6. นางสาวพัชรพร  มั่นหาญ   กรรมการ 
 7. นางวลัยพร   แจ่มนาม  กรรมการ 
 8. นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ  กรรมการ 

    9. นางสาวนลณัฐรัตน์   เหลืองอ่อน  กรรมการ 
    10. นางสาวอาภาศิริ  เกตุมีแสง  กรรมการ 

     11. นางสินีนาฎ  คชนิล   กรรมการ 
     12. นายไพบูลย์  อมรประภา  กรรมการ 

13. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์   กรรมการ 
14. นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง   กรรมการ 
15. นางสุรภา   จันทร์เปล่ง  กรรมการ 
16. นางสาวลักษณา  เยาวสังข์  กรรมการ 
17. นางสาวบุษกร  พรหมศรี  กรรมการ 
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18. นางสาวเบญญาภา  ศิริวุฒิการ  กรรมการ 
     19. นางทวีสุข  บัวทอง    กรรมการและเลขานุการ 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ประกอบด้วย 
1.  นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา  ประธานกรรมการ 

     2.  นางภารณี   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ  
    3.  นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ  กรรมการ 
    4.  นางนงนุช   วิริยานุกูล   กรรมการ 
    5.  นางผกากรอง  พินิจ   กรรมการ 
    6.  นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  กรรมการ 
    7.  นายสันติพร  ภู่พงษ์   กรรมการ 
    8.  นางนุศรา   จันทร์สละ  กรรมการ 
    9.  นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม  กรรมการ 
    10. นายธราธร    สุขะอาคม  กรรมการ 
    11. นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิพันธุ์  กรรมการ 
    12. นางนุศรา   ผิวพรรณ์  กรรมการ 
    13. นางสาวสุดารัตน์  แสงผึ้ง   กรรมการ 
       14. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์  กรรมการ 
       15. นางสาวจริยา  บัวหลวง   กรรมการ 
    16. นางสาวปรารถนา  หอมลา   กรรมการ 
    17. Mrs.Cheryl    Llemit   กรรมการ 
    18. Mr.Wilfredo B.  Tan   กรรมการ 
    19. Miss MaJella G.  vingo   กรรมการ 
       20. นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ประกอบด้วย 

1. นายปฏิวัต ิ  วิจารณ์ปรีชา  ประธานกรรมการ 
     2. นางอ าพร   สินมา   รองประธานกรรมการ 

3. นายพิทักษ์   โพธิ์ทอง       กรรมการ 
4. นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล  กรรมการ 

     5. นางสินีนาฎ  คชนิล   กรรมการ 
     6. นายไพบูลย์  อมรประภา  กรรมการ 
     7. นางทวีสุข   บัวทอง   กรรมการ 

8. นายวรวิทย ์    ไชยมิ่ง   กรรมการ 
9. นางสุรภา   จันทร์เปล่ง  กรรมการ 

 10. นางภารณ ี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ                                       
11. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  กรรมการ 

 12. นางรัชนี   พรมชู   กรรมการ   
13. นายชัยรัตน ์  อ่ าพูล   กรรมการ 
14. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์   กรรมการ 
15. นางสาวลักษณา  เยาวสังข์  กรรมการ 
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16. นางสาวบุษกร  พรหมศรี  กรรมการ 
17. นางสาวเบญญาภา  ศิริวุฒิการ  กรรมการ 

     18. นางสาวพัทธนันท์   ขวัญทอง  กรรมการ 
     19. นายปรัชญาวัฒน ์  ปิ่นเกตุ   กรรมการ 
     20. นางสาวปรียานุช  บัวชุม   กรรมการ 

21. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสุรีย์   ศิริรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ที่ปรึกษา นางโสพิศ  เทศสลุด/ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ประกอบด้วย 
1. นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่  ประธานกรรมการ 
2. นางกมลสรวง  คนเฉียบ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอาภาศิริ    เกตุมีแสง  กรรมการ 
4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   กรรมการ 
5. นางสาวปรารถนา  หอมลา   กรรมการและเลขานุการ 

          2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1. นางโสพิศ   เทศสลุด   ประธานกรรมการ 
2. ว่าทีพ่.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 

    3. นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
    4. นางผกากรอง  พินิจ   กรรมการ 

5. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
6. นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 
7. นายปฏิวัต ิ  วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ  

    8. นางสินีนาฎ  คชนิล   กรรมการ 
9. นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม  กรรมการ 
10. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   กรรมการและเลขานุการ 

          2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  

1. นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 
3. นางสมพร   ศรีพูล   กรรมการ 
4. นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการ 
5. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการ 
6. นางสาวสุภัคฉว ี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
7. นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 
8. นางเจียรนัย  สืบค า   กรรมการ 
9. นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักดิ์  กรรมการ 
10. นายเอกกมล  เรืองเดช   กรรมการ 
11. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ   กรรมการ 
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12. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   กรรมการ 
14. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
15. นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการและเลขานุการ 

          2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ประกอบด้วย 
    1. นางนงนุช   วิริยานุกูล  ประธานกรรมการ 

 2. นางผกากรอง  พินิจ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางวิภาวรรณ  เงินเมือง   กรรมการ 
 4. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์  กรรมการ 
 5. นางสาวพิชญาภัค  กันอินทร์  กรรมการ 

6. นางสาวพรทิพย์  ทาสา   กรรมการ 
7. นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
9. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 

 10. นางสุรีรัตน ์  ขาวเอี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 
         2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 
       1. ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์  ค าทา   ประธานกรรมการ 
       2. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   รองประธานกรรมการ 
       3. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์   กรรมการ 
       4. นายอัคคเดช  เผือกทอง  กรรมการ 
       5. นายวิเชียร   หล าประเสริฐ  กรรมการ 
       6. นายณรงค์   จันทร์ทุดม  กรรมการ 
          7. นางจิตฐิชา   ครุฑคง   กรรมการ 
       8. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  กรรมการ 
    9. นางสาวพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์  กรรมการ 
       10. นางสาวสุดารัตน์  แสงผึ้ง   กรรมการ 
       11. นายชัยรัตน์  อ่ าพูล   กรรมการ 
    12. นางสาวลักษณา  เยาวสังข์  กรรมการ 
    13. นายไพบูลย์  อมรประภา  กรรมการ 
       14. นางรัชนี   พรมชู   กรรมการ 
    15. นางณัชภัทร  วงศ์จีน   กรรมการ 
       16. นายสงบ   ดุษฎีธัญกุล  กรรมการ 
       17. นางสาวบุษกร  พรหมศรี  กรรมการ 
       18. นางสุรภา   จันทร์เปล่ง  กรรมการและเลขานุการ 
           2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 
          1. นายเอกกมล  เรืองเดช   ประธานกรรมการ 
      2. นายอดิเทพ   กรีแสง   รองประธานกรรมการ 
      3. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน   กรรมการ 

10/4. นางชลธิชา… 
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      4. นางชลธิชา   วรภ ู   กรรมการ 
      5. นายธีรพงษ์   นวลด่อน  กรรมการ 
      6. นายวีรชัย   วาณิชยสกุล  กรรมการ 
      7. นายธีระยุทธ  อินไชย   กรรมการ 
      8. นางสาวเบญญาภา  ศิริวุฒิการ  กรรมการ 
      9. นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม  กรรมการ 
      10. นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ที่ปรึกษา  นางโสพิศ  เทศสลุด  
          3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประกอบด้วย  

1. นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 

      3. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
       4. นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง   กรรมการ 
      5. นางอุษา   กอบกิจ   กรรมการ 

      6. นางสุภาพ   อมรประภา  กรรมการ 
    7. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
    8. นางอ าพร   สินมา   กรรมการ 
    9. นางทวีสุข   บัวทอง   กรรมการ 
   10. นางอโณมา  บุญโสภา  กรรมการ 
   11. นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา  กรรมการ 
   12. ครูผู้สอนทุกคน     กรรมการ 
   13. นายนิกร   พันธ์รุณ  กรรมการและเลขานุการ 

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
 1. นายเอกกมล  เรืองเดช   ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ   รองประธานกรรมการ 

3. นายอดิเทพ  กรีแสง   กรรมการ 
4. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  กรรมการ 
5. นางชลธิชา   วรภ ู   กรรมการ 
6. นายธีรพงษ์  นวลด่อน  กรรมการ 
7. นายธีระยุทธ  อินไชย   กรรมการ 
8. นายวีรชัย   วาณิชยสกุล  กรรมการ 
9. นางปรียาณัฐ  มาท้วม   กรรมการ 
10. นางสาวเบญญาภา  ศิริวุฒิการ  กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   กรรมการ 
12. นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการและเลขานุการ 
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                3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ประกอบด้วย 
1. นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 

      3. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
       4. นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง   กรรมการ 
      5. นางอุษา   กอบกิจ   กรรมการ 

      6. นางสุภาพ   อมรประภา  กรรมการ 
    7. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
    8. นางอ าพร   สินมา   กรรมการ 
    9. นางทวีสุข   บัวทอง   กรรมการ 
   10. นางอโณมา  บุญโสภา  กรรมการ 
   11. นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา  กรรมการ 
   12. ครูผู้สอนทุกคน     กรรมการ 
   13. นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการ  
   14. นางสาวสุภัคฉว ี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการและเลขานุการ 

               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1. นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 

      3. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
       4. นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง   กรรมการ 
      5. นางอุษา   กอบกิจ   กรรมการ 

      6. นางสุภาพ   อมรประภา  กรรมการ 
    7. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
    8. นางอ าพร   สินมา   กรรมการ 
    9. นางทวีสุข   บัวทอง   กรรมการ 
   10. นางอโณมา  บุญโสภา  กรรมการ 
   11. นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา  กรรมการ 
   12. ครูผู้สอนทุกคน     กรรมการ 
   13. นางอิสริยา  ณ พัทลุง  กรรมการ 
   14. นางปรางค์ทราย  อุดด้วง   กรรมการ  
   15. นางเจียรนัย  สืบค า   กรรมการและเลขานุการ 

      3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 

1. นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 

      3. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
       4. นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง   กรรมการ 
      5. นางอุษา   กอบกิจ   กรรมการ 

      6. นางสุภาพ   อมรประภา  กรรมการ 
12/7. นางสุพรรณ.์.. 
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    7. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
    8. นางอ าพร   สินมา   กรรมการ 
    9. นางทวีสุข   บัวทอง   กรรมการ 
   10. นางอโณมา  บุญโสภา  กรรมการ 
   11. นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา  กรรมการ 
   12. ครูผู้สอนทุกคน     กรรมการ 
   13. นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 
   14. นางสาวสุภัคฉว ี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ  
   15. นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมาตรฐานที่ 1-3 
มีหน้าที่  
 1. ศึกษามาตรฐาน และประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและภายนอก (จาก
แฟ้มมาตรฐานและ Facebook ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา Quality Assurance 
Puttha/คู่มือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและภายนอก) 
 2. จัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานตามภาระงานปกติที่รับผิดชอบในแต่ละงาน/
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
 3. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 4. รวบรวมข้อมูลตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

5. วิเคราะห์ข้อมูล/แปลผล 
 6. สรุป/รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละประเด็นการพิจารณาหรือมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
          7. จัดเรียงเอกสารในแฟ้ม/พร้อมข้อมูล/เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้อง/รูปถ่าย และ/หรือไฟล์สรุป
ข้อมูลผลการประเมินงานที่รับผิดชอบไว้ในงาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระของตนเอง คณะกรรมการจะรวบรวม ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม  2563 เพ่ือน าไปสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน และ
จัดเตรียมรับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 ต่อไป  
 
4.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2562   

 4.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
 4.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
 4.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์   เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
 4.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 
 4.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม  รองประธานกรรมการ 
 4.6  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
 4.7  คณะกรรมการทั้ง 3 มาตรฐาน   กรรมการ 
 4.8  นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
 4.9  นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
 4.10 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 

13/4.11 นางดารารัตน์... 
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       4.11  นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการ 
            4.12  นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการ  
  4.13  นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
   4.14  นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 
 1. ศึกษาแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : 
SAR) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแบบฟอร์มของสหวิทยา
เขตพุทธชินราช 
 2. จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นรูปเล่ม ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  เพ่ือเป็นการสะท้อนภาพ   
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้บริบท อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

3. น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษาเขต 39  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน  ภายในวันที่  15  
พฤษภาคม 2563 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการน าส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบน าส่งข้อมูลการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา ส าหรับสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่าน 
การตรวจสอบและรับรองข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นส่วนที่ใช้ใน 
การติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษาและการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในมิติต่าง ๆ  
 
5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ผลการด าเนินงานและผลการประเมินฯ 
 5.1  ประชาสัมพันธ์ภายใน-นอกโรงเรียน  ประกอบด้วย 
  5.1.1  นางภารณี   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
  5.1.2  นางพนิตนาฎ  รัตนพนิต  รองประธานกรรมการ 
  5.1.3  นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์  กรรมการ 
  5.1.4  นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 

 5.1.5  นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   
                   1. ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินภายในฯ กิจกรรมหน้าเสาธง ประชุมครูประจ าเดือน ประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน ตามความเหมาะสม 
          2. ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินภายนอก และประสานสื่อมวลชน 
 5.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 
  5.2.1  นายเอกกมล  เรืองเดช   ประธานกรรมการ 
  5.2.2  นายธีระยุทธ  อินไชย   รองประธานกรรมการ 
  5.2.3  นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 

 5.2.4  นายวีรชัย   วาณิชยสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

14/มีหน้าที่... 
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 มีหน้าที่   
  1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในฯ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ 
โรงเรียน หรือเว็บไซต์สหวิทยาเขตพุทธชินราช  และสื่อออนไลน์ (Social Network) ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก 
โรงเรียน  ไลน์กลุ่มโรงเรียน  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

  
6. คณะกรรมการการนิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง   ประกอบด้วย 
     6.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
  6.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
  6.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
  6.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 

 6.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม  รองประธานกรรมการ 
 6.6  นางสุดาภรณ์   ศิริสุวรรณ  กรรมการ 

  6.7  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 
  6.8  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
  6.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
  6.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 

  6.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
 6.12 นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
 6.13 นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่  กรรมการ 
 6.14 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  นิเทศ ก ากับ ติดตามการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเพ่ือมุ่งผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน  ซึ่งสามารถ
น าไปด าเนินการดังนี้ 

      1. การใช้ผลประเมินในเชิงความคิด เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อจุดประกาย
ความคิดหรือสะท้อนความคิดของผู้เกี่ยวข้องต่อสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ
ต่อสิ่งที่มุ่งประเมินมากข้ึน โดยไม่ได้น าผลการประเมินไปสู่การตัดสินใจโดยตรงเพ่ือการจัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  
         2. การใช้ผลประเมินในเชิงตรวจสอบยืนยัน เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เป็นเหตุผล
สนับสนุน หรือยืนยันผลการตัดสินใจในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ท าให้ 
แนวทาง/นโยบายที่เลือกใช้มีน้ าหนักและมีความถูกต้อง เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
        3. การใช้ผลประเมินในเชิงสัญลักษณ์ เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ติดตาม ก ากับ หรือควบคุมการประเมินว่าได้มีการด าเนินงานตามแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้กระบวนการประเมินมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ 
        4. การใช้ผลประเมินในเชิงปฏิบัติ  เป็นการน าผลการประเมินไปใช้โดยตรงในทางปฏิบัติ  
ถือเป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้เกิดผลกระทบต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามมา 
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  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และด าเนินงานตามข้ันตอนภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
      ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการโดยเคร่งครัด 
 

สั่ง  ณ  วันที่   2   กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

                               (นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 
 

 


