
 
คำสั่งโรงเรียนหนองโพพิทยา 

ที่  028/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองโพพิทยา  ปีการศึกษา  2564  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
........................................................ 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2545  มาตรา    
9 (3)  ได้กำหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักที ่สำคัญข้อหนึ่ง           
คือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
ตามมาตรา  33  ให้กระทรวงศึกษาธิการ  มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ  และทุกประการ  
กำหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา  และมาตรา  48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ     
การบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน      
ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน   
 อาศัยอำนาจตามมาตรา  27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.  2547  และมาตร  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ     
พ.ศ.  2546  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2553  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1  นายบรรยวัสถ ์ ศิริอริยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวศิรินาฎ  คำเอ่ียม   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการ 
 1.3  นายสมจิตร สุขชาลี ครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.4  นายปรีชา อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.5  นายธนภัทร์ เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.6  นางณัฐกานต ์ สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.7  นางสาวกาญจนา  กันแก้ว ครูผู้ช่วย                                         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และนิเทศ  แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 
2.  คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 2.1  นายธนภัทร์       เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2.2  นายสมจิตร       สุขชาล ี ครูชำนาญการ กรรมการ 
 2.3  นายปรีชา       อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 2.4  นางณัฐกานต์       สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 2.5  นางสาวประทานพร  เฉลยถ้อย             คร ู กรรมการ 
 2.6  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู กรรมการ 
 2.7  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู กรรมการ 



 2.8  นางสาววารินทร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู กรรมการ 
 2.9  นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 2.10  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
 2.11  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล คร ู กรรมการ 
 2.12  นายกิตติศักดิ์        แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
 2.13  นางสาวมิณตรา รักถ่ินไทย ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
 2.14  นางสาวกาญจนา    กนัแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 2.15  นางนิลชเนตร ทินกระโทก ครูธุรการ                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  1.  เป็นคณะกรรมการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาตามกรอบประเมินที่กำหนด 
  2.  เตรียมการ  วางแผนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ  เครื่องมือตรวจสอบ
เกณฑ์การประเมิน  กำหนดระยะเวลา  โดยประสานกับผู้ที่ได้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน 
  3.  ประสานงานกับผู้ประเมิน  ผู้ที่รับการประเมิน  ผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมิน
ตนเองตามปฏิทินงานในทุกมาตรฐาน 
  4.  ประธานกรรมการและคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน  มีหน้าที ่จัดแฟ้มเอกสาร  สรุปผล       
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณา  ตามเกณฑ์การประเมิน 
  5.  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน  และประเด็นพิจารณาเพื่อจัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 
3.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดทำ  3  มาตรฐาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา  
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
  1.  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู ประธานกรรมการ 
        2  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู กรรมการ 
        3.  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 1.  นางสาวมิณตรา       รักถ่ินไทย             ครูพ่ีเลี้ยง ประธานกรรมการ 
  2.  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
 3.  นางสาวกาญจนา    กันแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล คร ู ประธานกรรมการ 
  2  นางณัฐกานต์       สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
  3.  นางนิลชเนตร ทินกระโทก ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  1.  นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 
  2.  นายกิตติศักดิ์        แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
   3.  นางสาวประทานพร  เฉลยถ้อย             ครู กรรมการและเลขานุการ 
 



5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นายทรงพล  ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวมิณตรา        รักถ่ินไทย           ครูพี่เลี้ยง กรรมการ 
4.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู กรรมการ 
5.  นายธนภัทร ์        เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.  นายสมจิตร        สุขชาลี ครูชำนาญการ กรรมการ 
7.  นายปรีชา        อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
8.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
9.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       1.  นางสาววารินทร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู ประธานกรรมการ 

2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 3.  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล      คร ู กรรมการและเลขานุการ 
  1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      1.  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู ประธานกรรมการ 
        2  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู กรรมการ 
        3.  นางสาวกาญจนา กันแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1.  นายสมจิตร        สุขชาลี ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.  นายสมจิตร        สุขชาลี ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
1.  นายธนภัทร ์        เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
3.  นายทรงพล  ศรีอาคะ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
    2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  ในระดับดี 

1.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 

 3.  นางสาวกาญจนา     กันแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้  ในระดับดี 
 1.  นางสาวกาญจนา     กันแก้ว ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 

2.  นายปรีชา        อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 3.  นางสาวมูนีรา     ลิเก คร ู กรรมการและเลขานุการ 

2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  ในระดับดี 

1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววารินทร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ในระดับดี 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     

ในระดับดี 
1.  นายปรีชา        อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 

 3.  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล      ครู กรรมการและเลขานุการ 
2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

ในระดับดี 
1.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวมัชฌิมา  สุขะพิบูลย์    ครูอัตราจ้าง                  กรรมการ 
3.  นายทรงพล  ศรีอาคะ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวมิณตรา        รักถ่ินไทย           ครูพี่เลี้ยง กรรมการและเลขานุการ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นายธนภัทร ์        เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 



3.  นางสาวกาญจนา        กันแก้ว             ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
1.  นายธนภัทร ์        เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีข่องคณะกรรมการดำเนินงานทุกมาตรฐาน  ดังนี้ 
  1.  รวบรวมงาน/โครงการที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้บรรลุในมาตรฐานที่  1  ถึงมาตรฐานที่  3 
  2.  จัดทำและรวบรวม  สถิติข้อมูลเป็นร้อยละในทุกมาตรฐาน 
  3.  หัวหน้า  และคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน  จัดทำแฟ้มเอกสาร  สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ทุกมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4.  ให้ข้อมูล  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับหัวหน้าประเด็นพิจารณาที่เก่ียวข้อง  ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
4.  คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2564   
ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู กรรมการ 
 4.3  นางสาววารินทร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู กรรมการ 
 4.4  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
 4.5  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล คร ู กรรมการ 
 4.6  นายกิตติศักดิ์          แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
 4.7  นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 4.8  นางสาวมิณตรา รักถ่ินไทย ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
 4.9  นางนิลชเนตร ทินกระโทก ครูธุรการ กรรมการ 
 4.10  นางสาวกาญจนา กันแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  
2564  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน     
ที่เกี ่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ดำเนินการประเมิน  ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน       
ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด  จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  จำนวน  1  เล่ม  ภายใน
วันที่  17  พฤษภาคม  2565   ทั้งนี้เพื ่อให้เกิดความเรียบร้อย  อันจะส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
     
     

     (นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
 
 


