
 
บนัทึกการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

………………………………………………………………………. 
ตามที่โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก)  อ าเภอพนมสารคาม  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และน าเสนอขอ ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น      

 ขา้พเจา้และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ไดศ้ึกษารายละเอียด
ของรายงานประจ าปีแลว้ ปรากฏวา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง กบัผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ขา้พเจา้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖๒ จึงมีมติให้ ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดบัปฐมวยั การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก)  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และขอใหท้างโรงเรียนไดน้ าผลการ ประเมินไปพฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ดม้าตรฐานตามที่ก  าหนดไวต่้อไป 

 
…………………………...   ……………………………… 
(นายวทิยา  เป่ียมเต็ม)      (นายพิษณพุงษ์  เศรษฐวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน    ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         

      ค าส่ังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  (พฒันาการภาคตะวนัออก)  
                           

  ที.่........../  2563 
เร่ือง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมการประเมนิคุณภาพตาม

มาตรฐาน    การศึกษาปฐมวยั  และการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................ 
             ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ไดป้ระกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกนัภายนอกของสถานศึกษา  ใชเ้ป็น
เป้าหมายในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน  คุณภาพดา้นการบริหารและการจดัการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณภาพของกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  รวมทั้งระบบการประกนัคุณคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลนั้น 

  เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียน
บา้นเขาหินซอ้น  (พฒันาการภาคตะวนัออก)  จึงขอแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคคลากร
การศึกษาเพื่อรับผดิชอบและร่วมกนัวางแนวการปฏิบติังานในเร่ืองแนวการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ดงัน้ี 

          1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.นายวิทยา  เป่ียมเตม็   ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธาน 
2. นายอภิชาติ  อยูจุ่ย้  ครู  ค.ศ. 3   รองประธาน 
3. นางบวัหลวง  บุตรทอง  ครู ค.ศ. 2 กรรมการและเลขานุการ 
4. นางประไพวรรณ  ประทุมทอง    ครู  ค.ศ. 1  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ
  



        มหีน้าที ่ ใหค้  าแนะน า ปรึกษา อ  านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการด าเนินการ   การศึกษาระดบัปฐมวยั 
    มาตรฐานที ่1   คุณภาพของเด็ก   ผู้รับผิดชอบได้แก่ 

           1.นางชุติมณ  ราญรอณ            ครู  ค.ศ.  1   หวัหนา้ 
           2.นางสาวจิราพร  นาคสุข  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
           3.นางสาวสุภาพร  แปนวงค ์  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
           4..นางสาวจิราพร  ชยัดิษฐ์   นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
          5.นางประไพวรรณ  ประทุมทอง ครู ค.ศ. 1       กรรมการและเลขานุการ 
      มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ผู้รับผดิชอบได้แก่ 

1.นางสาวจิราพร  นาคสุข  ครู ผูช่้วย  หวัหนา้ 
2.นางชุติมณ  ราญรอณ  ครู ค.ศ. 1  กรรมการ 
3.นางสาวสุภาพร  แปนวงค ์  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
4.นางสาวจิราพร  ชยัดิษฐ์     นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ  กรรมการ 
5.นางประไพวรรณ  ประทุมทอง ครู ค.ศ. 1 กรรมการและเลขานุการ 

     มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั     ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ 

1.นางประไพวรรณ  ประทุมทอง ครู ค.ศ. 1  หวัหนา้ 
2.นางชุติมณ  ราญรอณ  ครู ค.ศ. 1  กรรมการ 
3.นางสาวสุภาพร  แปนวงค ์  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
4.นางสาวจิราพร  ชยัดิษฐ์     นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
5.นางสาวจิราพร   นาคสุข  ครูผูช่้วย กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการด าเนินการ   การศึกษาระดบัขั้นพืน้ฐาน 
     มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน    ผู้รับผดิชอบได้แก่ 

1.นายอภิชาติ  อยูจุ่ย้  ครู  ค.ศ. 3  หวัหนา้ 
2.นางธนชัชา  นาแพง  ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
3.นางเจียมรัตน์  วรหวงั ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 



4.นางวารุณี   หสัเสนะ  ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
5.นางพรพิมล  โชติโก  ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
6.นางนนัทน์ภสั  มณีวงค ์ ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
7.นางลดัดาวลัย ์ ช่ืนใจดี พนกังานราชการ กรรมการ 
8.นางสมใจ  สุวรรณกูล ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
9.นายธนวุฒิ  กาตีวงศ ์  ครูผูช่้วย  กรรมการ 
10.นางสาววนัดี  เธียรประมุข ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
11.นางสาวปิยะวรรณ  ยีส่ารพฒัน์ครูผูช่้วย  กรรมการ 
12.นางสาวกาญจนา บุญมี ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
13.นางชลอ  สงดั  ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
14.นายภาณุพงค ์ ค  าวิชยั ครู  ค.ศ. 1  กรรมการ 
15.นางนุศรา  ทองสุวรรณ ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
16.นางสาวพชัรมยั  ทองแพง ครู  ค.ศ.  1  กรรมการ 
17.นางบวัหลวง  บุตรทอง ครู  ค.ศ.  2  กรรมการและเลขานุการ 

      มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ผู้รับผดิชอบได้แก่ 
1.นายพรศกัด์ิ  อินทนิล ครู  ค.ศ. 2  หวัหนา้ 
2.นางเกษร   แจ่มใส  ครู  ค.ศ.3  กรรมการ 
3.นายสุภกฤต  ธีรานุวตัน์ ครู ค.ศ. 3  กรรมการ 
4.นายชชัวาล  แสงทอง ครู ค.ศ. 3  กรรมการ 
5.นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
6. นางสาวปรียาพร  บุญสันทรีย ์ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ  กรรมการ 
 7.นางบวัหลวง  บุตรทอง  ครู  ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั     

ผู้รับผดิชอบ ได้แก่ 
1.นายณรงคศ์กัด์ิ  เจริญสิทธิชยั ครู  ค.ศ.  3   หวัหนา้ 
 2.นางธนชัชา  นาแพง   ครู  ค.ศ.  3    กรรมการ 
3.นางทศันี  ไชยฤทธ์ิ   ครู  ค.ศ.  3    กรรมการ 
4.นายประสิทธ์ิ  เทพโกมุท  ครู  ค.ศ.  3    กรรมการ 



5.นางสาวพิมพพ์ิษา  วิบุลศิลป์  ครู ค.ศ.  1   กรรมการ 
6.นางสาวปทิดา  เทียมเมฆ  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
7.นางสาวนนัทวลัย ์นิลสัยมัน่  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ  กรรมการ 
8.นางสาวจิรดา  บุริโส   นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
9.นางสาวสุภาวดี  ศรีเรือง     นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
10.นางบวัหลวง  บุตรทอง  ครู  ค.ศ.  2 กรรมการและเลขานุการ 

มหีน้าที ่คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  
2. ก ากบั ติดตาม และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน สถานศึกษา  
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตวัแทนในคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงาน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

4. ใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึง
ของ การบริหารการศึกษาท่ีประกอบดว้ย 8 ประการคือ  

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา  
3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จดัใหก้ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 8) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
5. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนั

คุณภาพการศึกษา ภายในของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบดว้ย  

1 นางสาวพิมพพ์ิษา  วิบุลศิลป์       ครู ค.ศ. 1  ประธานกรรมการ  



   2 นางประไพวรรณ  ประทุมทอง ครู ค.ศ. 1  กรรมการ  
3 นางบวัหลวง  บุตรทอง    ครู ค.ศ. 2 กรรมการและเลขานุการ  
มหีน้าที ่ด  าเนินการรวบรวมขอ้มูล จดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(SAR) ปี การศึกษา 2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 
   
   ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  และใหก้รรมการและเลขานุการ  ประสานความร่วมมือกบัผูรั้บผดิชอบในแต่ละ
มาตรฐานรวบรวมผลงานและส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปดว้ยความตั้งใจให้
เกิดผลดี  บรรลุวตัถุประสงคข์องการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 
 
   

ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
    สั่ง  ณ  วนัท่ี     ๓   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 

 
   ลงช่ือ............................................ 

       (นายวิทยา  เป่ียมเตม็) 
  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น( พฒันาการภาคตะวนัออก) 

  
 
 
 

 


