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บนัทกึความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนตอวิทยา ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนแสนตอวิทยา และได้ตรวจสอบรายงานประจ าปีการศึกษา 2561  โดยตรวจสอบพิจารณา
ความถูกต้องตามประเด็นต่อไปนี้ 

-  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
-  ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน 
-  ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนา 

ของสถานศึกษาในอนาคต 
 

ผลการพิจารณา 
  เห็นชอบ  
   ไม่เห็นชอบ เพราะ ........................................................................................................................ 
 

 
ลงช่ือ                                                   ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                (นายเฉลียว   ลาบรรเทา) 

                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                       โรงเรียนแสนตอวิทยา 

                                                วันท่ี  4  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 



ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ โรงเรียนแสนตอวิทยาจัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 โดยระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียน 
2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแสนตอวิทยา
ในปีการศึกษาถัดไป 

 
 

 

 

                                                      ลงช่ือ                                                                                                                                              
                                                                              (นายสังวาร  เอ็บมูล)                         
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

                                                                             ผู้จัดท า : ................................................. 
                                                                                                 (นายสังวาร  เอ็บมูล) 

                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

   ขอ้มูลทัว่ไป 

-   ช่ือสถานศึกษา  แสนตอวิทยา    ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3  บ้านโคกปู่ดา    ถนน คุ้งตะเภา-ห้วยฉลอง                  
    ต าบลแสนตอ    อ าเภอเมือง     จังหวัดอุตรดิตถ์       รหัสไปรษณีย์ 53000 
    โทรศัพท์ 055-446330        โทรสาร  055-446331 
    E – mail : senator_vitaya@thaimail.co.th     Website : www.saentor.ac.th    
-   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   
-   เปิดสอนต้ังแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ขอ้มูลบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ วทิยฐานะ วฒุสิงูสุด วชิาเอก วชิาที่สอน 
1 นายสังวาร  เอ็บมูล ผอ. ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา - 
2 นางสุพรรณี  ยาท้วม ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
3 นายสมชาย  พันธุ์พิชัย ครู ช านาญการ คบ. ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา 
4 นายประเทือง  พรมแก้วต่อ ครู ช านาญการพิเศษ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานฯ 
5 นายเกษม  วิพลชัย ครู ช านาญการ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
6 นางนพนภัสสร    ใจหวัง ครู ช านาญการ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
7 นายวิทย์นิธิ  พรมบุญวรรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ คบ. พลศึกษา พลศึกษา 
8 นางมณีรัตน์  ปันปวง ครู ช านาญการ คบ. ธุรกิจศึกษา การงานฯ 
9 นางสมหทัย บุญมหาเกื้อกูล ครู ช านาญการพิเศษ คบ. คหกรรมท่ัวไป คอมพิวเตอร์ 

10 นางวันเพญ็  พันธุ์พิชัย ครู ช านาญการ คบ. พัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์ 
11 นางศุภมาศ  สุขวิทย์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.บ. พัฒนาการเด็กฯ ไปช่วยราชการ 
12 นางสาวเพชรนภา  จับจ่าย ครู ช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
13 นายฉัตรชัย  ค าบ ารุง ครู - ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
14 นายณัฐวุฒิ  จาดแห ครู - คบ. ดนตรีสากล ดนตรี 
15 สิบเอกหญิงนุชนาฎ  สุต๋า ครู - คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
16 นายวุฒิลินทร์  เพ็ชรมี ครูผู้ทรงคุณค่าฯ - คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
17 นายณัฐชัย  ตาใส พี่เล้ียงเด็กพิการ - ปวส. คอมฯ/ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ 
18 นายณรงค์  อ่ าฉาย ลูกจ้างประจ า - ม.ต้น - - 
19 นายจ าปา  ไผ่ตาแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว - ม.ต้น - - 

 

 



๒ 

 

   ขอ้มูลนกัเรยีน 

ระดบัชัน้เรยีน จ านวนหอ้ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 19 14 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 18 18 36 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 15 9 24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 7 6 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 7 1 8 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 5 7 12 

รวมทัง้หมด 8 71 55 126 
 
   ขอ้มูลอาคารสถานที ่

ที ่ สถานที ่ จ านวน 
1 สถานศึกษามีพื้นท่ี 49  ไร่  76  ตารางวา 
2 อาคารเรียน 2  หลัง 
3 อาคารประกอบ 1  หลัง 
4 ห้องเรียน 8  ห้อง 
5 ห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 
6 ห้องประชุม 2  ห้อง 
7 โรงอาหาร 1  หลัง 
8 บ้านพักครู 4  หลัง 
9 ห้องน้ า 18 ห้อง 

10 ห้องพยาบาล 1  ห้อง 
11 ห้องสมุด 1  ห้อง 
12 สนามบาสเก็ตบอล 1  สนาม 
13 สนามฟุตบอล 1  สนาม 
14 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
15 สนามวอลเลย์บอล 2  สนาม 
16 สนามตะกร้อ 2  สนาม 
17 สนามเปตอง 2  สนาม 
18 ลานเอนกประสงค์ 1  แห่ง 

 
 

 

 

 



๓ 

 

   สรุปขอ้มูลผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัสถานศกึษา 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ในรายวิชาพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดบัชัน้ ภาษาไทย คณติ วทิย ์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ สุขฯ/พละ ศิลปะ การงานฯ 

ม.1 10 7 20 14 5 22 31 21 
ม.2 18 6 28 15 9 26 31 17 
ม.3 7 3 17 8 1 21 20 15 
ม.4 7 7 6 6 4 11 12 12 
ม.5 3 6 8 6 1 8 6 8 
ม.6 4 5 11 9 1 12 8 11 
รวม 49 34 90 58 21 100 108 84 

รอ้ยละ 38.89 26.98 71.43 46.03 16.67 79.37 85.71 66.67 
 

   ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รยีน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดบัโรงเรยีน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 
2560 2561 ผลต่าง 2560 2561 ผลต่าง 2560 2561 ผลต่าง 

ภาษาไทย 53.94 49.95 -3.99 48.77 55.04 +6.27 48.29 54.42 +6.13 
คณิตศาสตร์ 21.65 23.80 +2.15 26.55 30.28 +3.73 26.30 30.04 +3.74 
วิทยาศาสตร์ 33.53 35.60 +2.07 32.47 36.43 +3.96 32.28 36.10 +3.82 
ภาษาอังกฤษ 31.29 25.70 -5.59 30.14 29.10 -1.04 30.45 29.45 -1.00 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดบัโรงเรยีน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 
2560 2561 ผลต่าง 2560 2561 ผลต่าง 2560 2561 ผลต่าง 

ภาษาไทย 39.38 33.33 -6.05 50.07 48.16 -1.91 49.25 47.31 -1.94 
คณิตศาสตร์ 17.19 23.33 +6.14 24.64 31.04 +6.40 24.53 30.72 +6.19 
วิทยาศาสตร์ 24.99 28.10 +3.11 29.48 30.75 +1.27 29.37 30.51 +1.14 
ภาษาอังกฤษ 21.95 22.19 +0.24 27.91 31.15 +3.24 28.31 31.41 +3.10 
สังคมศึกษา 29.13 30.17 +1.04 34.96 35.48 +0.52 34.70 35.16 +0.46 

 

 



๔ 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

มาตรฐานที ่1  ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน 

   ระดบัคณุภาพ :  ดี 

   หลกัฐานสนบัสนนุ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยได้รับรางวัลจากการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก ยกตัวอย่างเช่น  การอ่านท านองเสนาะ การเขียนเรียงความ การเล่านิทานคุณธรรม 
และการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

2. ผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาของทุกระดับช้ันมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
และมีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา
มากกว่าร้อยละ 3  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ ประเมินได้จากการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริง 
การท าโครงงานกลุ่มของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม โดยมีผลงานของ
นักเรียนจากรายวิชา IS และมีผลงาน/ช้ินงาน ปรากฏ ตัวอย่างเช่น ท่ีคัดแยกขยะ เก้าอี้เลคเชอร์  
งานประดิษฐ์ งานจักสาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) คลิปวีดีโอ ฯลฯ 

5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย สามารถแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูลท่ีต้องการทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน นวัตกรรม ประเมินได้จาก การท ารายงาน การท าคลิปวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ และการ
สร้างเว็บไซต์ ฯลฯ มีความรับผิดชอบและมีมารยาทในการใช้ส่ืออย่างเหมาะสม  

6. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความรู้และมีทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถฝึกปฏิบัติในแต่ละสมรรถนะด้านอาชีพที่
ตนเองถนัดและสนใจได้เป็นอย่างดี เป็นท่ียอมรับจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความ
กระกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้และฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม เพื่อน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีสุขภาพแข็งแรง มี
น้ าหนักและส่วนสูงท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีผลการประเมิน SDQ อยู่ในเกณฑ์
ปกติ สามารถท ากิจกรรมกลุ่มได้อย่างดี ท้ังทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเก็บออม การปลูกพืชผักสวนครัว การหารายได้
ระหว่างเรียน ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านจิตอาสา 
เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การท าความสะอาดในเขตรับผิดชอบ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม และซื่อสัตย์ เช่น กิจกรรมของหายได้คืน วันพระในโรงเรียน วันแม่ เป็นต้น 

   แนวทางพฒันา เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้ 

1. น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ มาปรับปรุงพัฒนา โดยจัดท า
โครงการ กิจกรรม หรือซ่อมเสริม เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เช่น โครงการพัฒนาการเรยีน
การสอน โครงการปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน กิจกรรมสอนเสริม การจัดท า Best Practice 

2. พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning รวมกลุ่มจัดท ากิจกรรม PLC ในรายวิชาท่ีสอน 



๕ 

 

มาตรฐานที ่2  ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 

   ระดบัคณุภาพ :  ดี 

   หลกัฐานสนบัสนนุ 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่โรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง มีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติท่ีไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม 
บริหารงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และ 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป แต่ละกลุ่มบริหารงานสามารถบูรณาการ ในการท างานร่วมกันได้อย่างลงตัว และ
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของงานโดยรวม บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตร และรายวิชาเพิ่มเติม ตามความ
ถนัดและสนใจของผู้เรียนรวมถึงการส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เลือก
อาชีพที่สนใจ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ในกรณีท่ีไม่ประสงค์เรียนต่อ  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองสู่วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
และเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาตามความสนใจ เช่น การอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การเป็น
วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก การอบรมพัฒนาตนเองในสมรรถนะตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

5. ปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือเทคโนโลยี และระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเพียงพอ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ และปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

   แนวทางพฒันา เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้ 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียนให้มีความปลอดภัย มีความพร้อมและเพียงพอ 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. จัดให้มีโครงการโรงเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล  
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและการแสวงหาความรู้ของนักเรียน  
 
 

 

 

 

 

 



๖ 

 

มาตรฐานที ่3  ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

   ระดบัคณุภาพ :  ดี 

   หลกัฐานสนบัสนนุ 

1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบ Independent Study การจัดการเรียนรู้โดยผ่านระบบ DLTV การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  

3. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยครูมีการท าบันทึกหลัง
สอน มีแบบสังเกต แบบประเมินท่ีหลากหลาย เพื่อเก็บข้อมูลของผู้เรียนมาท าวิจัยในช้ันเรียน อีกท้ังยังมี
การบูรณาการรายวิชาสอนของครู  

4. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยครูจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ใน
การก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ช้ินงาน และประเมินผลการเรียนรู้
ร่วมกัน  รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยจัดให้มี
การนิเทศติดตาม น าสภาพปัญหามาร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในท่ีประชุมครู หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ นอกจากนี้มีการนิเทศการสอนของครู มีการท า PLC ร่วมกันของคณะครู 
เพื่อร่วมกันป้องกนัและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 

   แนวทางพฒันา เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้ 

     1.  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     2.  ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
          นักเรียน 
     3.  ปรับปรุงพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ   
          เพียงพอ และเอื้อต่อการเรียนรู้   

 

- 
 

 

 

 



๗ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



๘ 

 

 

ประกาศโรงเรยีนแสนตอวทิยา 
เรือ่ง การก าหนดมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

-------------------------------------- 

ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  โรงเรียนแสนตอวิทยา จึงได้ปรับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็น 3 มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตสถานศึกษา  
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 



๙ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 

 

(นายเจษฎา ปาณะจ านงค์)  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา



๑๐ 

 

 

ประกาศโรงเรยีนแสนตอวทิยา 
เรือ่ง ค่าเปา้หมายมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

-------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาลงวันท่ี 6 สิงหาคมพ. ศ. 2561 
ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแสนตอวิทยา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อ
วันท่ี 5 กันยายน 2561 โรงเรียนแสนตอวิทยาจึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมาย / ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที ่๑  คณุภาพของผูเ้รยีน รอ้ยละ 77.5 / ด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน รอ้ยละ 70 / ด ี
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 70 / ดี 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
          ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 65 / ปานกลาง 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 / ปานกลาง 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 80 / ดี 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 65 / ปานกลาง 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 / ดี 
๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน รอ้ยละ 85 / ดเีลศิ 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 / ดีเลิศ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 / ดีเลิศ 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 / ดีเลิศ 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90 / ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ รอ้ยละ 75 / ด ี
      ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 75 / ดี 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 75 / ดี 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
            ทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 75 / ดี 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 75 / ดี 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 75 / ดี 



๑๑ 

 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 75 / ดี 
มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมาย / ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั รอ้ยละ 70 / ด ี
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 70 / ดี 
      ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 70 / ดี 
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 / ดี 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 70 / ดี 
      ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุง 
            การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 70 / ดี 

 
เกณฑก์ารตัดสนิคุณภาพของมาตรฐานม ี5 ระดบั  ดังนี ้

 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่า ร้อยละ 60 ระดับก าลังพัฒนา 

ร้อยละ 60.00 – 69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ระดับดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 

 

(นายเจษฎา ปาณะจ านงค์)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทย



๑๒ 

 

 

บนัทกึความเหน็ชอบ ประกาศมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนแสนตอวทิยา  

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 5/๒๕61 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุม ICT  โรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนแสนตอวิทยา มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 

 
 

 

 
 

(นายเฉลียว  ลาบรรเทา)

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
      โรงเรียนแสนตอวิทยา



๑๓ 

 

 

ค าสัง่โรงเรยีนแสนตอวิทยา 
ที่   9 / 2562 

เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2561 

------------------------------------- 

เพื่อให้การประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแสนตอวิทยา อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 
(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 ให้มี
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับ บัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงแต่งต้ังบุคลากรภายในสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.  นายสังวาร  เอ็บมูล     ประธานกรรมการ 
2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม   กรรมการ 
4.  นายเกษม  วิพลชัย   กรรมการ 
5.  นายประเทือง  พรมแก้วต่อ  กรรมการ 
6.  นายฉัตรชัย  ค าบ ารุง   กรรมการและเลขานุการ  

มหีนา้ที ่     
  1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการตรวจสอบทบทวน 
  2. สนับสนุนส่งเสริมคณะกรรมการด าเนินการให้ด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติ 
  3. ประชุมสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2.  คณะกรรมการด าเนนิงาน ประกอบดว้ย     

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผู้เรยีน ประเด็นการพจิารณา มีดังนี้ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   



๑๔ 

 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1.  นายฉัตรชัย   ค าบ ารุง   ประธานกรรมการ 
   2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม   กรรมการ 
   4.  นายเกษม  วิพลชัย            กรรมการ 
   5.  นางวันเพ็ญ  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   6.  นางสมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล  กรรมการ 
   7.  นางมณีรัตน์  ปันปวง   กรรมการ 
   8.  นายวิทย์นิธิ  พรมบุญวรรัตน ์  กรรมการ 
   9.  นางนพภัสสร  ใจหวัง   กรรมการ 
   10. นางสาวเพชรนภา จับจ่าย   กรรมการ 
   11. นายประเทือง  พรมแก้วต่อ  กรรมการ 
   12. นายณัฐวุฒิ  จาดแห   กรรมการ 
   13. นายณัฐชัย  ตาใส   กรรมการ 
   14. สิบเอกหญิงนุชนาฏ   คะปุกค า  กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที ่ 
  1. ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561          
โดยประเมินผลตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ พร้อมท้ังระบุแหล่งข้อมูลของเอกสาร 
หลักฐานท่ีอ้างอิง 
  2. จัดเตรียมหลักฐาน เอกสาร ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามเกณฑ์ในมาตรฐานท่ี 1     
ประเด็นการพิจารณา 1.1 - 1.2  โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของเกณฑ์แต่ละประเด็น 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ  ประเด็นการพิจารณา มีดังนี้ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

 



๑๕ 

 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

  1.  นายประเทือง พรมแก้วต่อ  ประธานกรรมการ 
   2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม      กรรมการ 
   4.  นายเกษม  วิพลชัย   กรรมการ 
   5.  นางมณีรัตน์  ปันปวง   กรรมการ 
   6.  นายวิทย์นิธิ  พรมบุญวรรัตน ์  กรรมการ 
   7.  นางนพภัสสร  ใจหวัง   กรรมการ 
   8.  นางสาวเพชรนภา จับจ่าย   กรรมการ 
   9.  นายฉัตรชัย  ค าบ ารุง   กรรมการ 
   10.  นางสาวภาวิณี ยาท้วม   กรรมการเลขานุการ 

มหีนา้ที ่ 
  1. ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561          
โดยประเมินผลตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ พร้อมท้ังระบุแหล่งข้อมูลของเอกสาร 
หลักฐานท่ีอ้างอิง 
  2. จัดเตรียมหลักฐาน เอกสาร ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามเกณฑ์ในมาตรฐานท่ี 2     
ประเด็นการพิจารณา 2.1 - 2.6  โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของเกณฑ์แต่ละประเด็น 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  ประเด็นการพิจารณา มีดังนี ้

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

  1.  นายฉัตรชัย   ค าบ ารุง   ประธานกรรมการ 
     2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม   กรรมการ 
   4.  นายเกษม  วิพลชัย   กรรมการ 
   5.  นางวันเพ็ญ  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   6.  นางสมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล  กรรมการ 
   7.  นางมณีรัตน์  ปันปวง   กรรมการ 



๑๖ 

 

   8.  นายวิทย์นิธิ  พรมบุญวรรัตน ์  กรรมการ 
   9.  นางนพภัสสร  ใจหวัง   กรรมการ 
    10. นางสาวเพชรนภา จับจ่าย   กรรมการ 
    11. นายประเทือง พรมแก้วต่อ  กรรมการ 
    12. นายณัฐวุฒิ  จาดแห   กรรมการ 
     13. นายณัฐชัย  ตาใส   กรรมการ 
    14. สิบเอกหญิงนุชนาฏ   คะปุกค า  กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที ่ 
  1. ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561   
โดยประเมินผลตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ พร้อมท้ังระบุแหล่งข้อมูลของเอกสาร 
หลักฐานท่ีอ้างอิง 
  2. จัดเตรียมหลักฐาน เอกสาร ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามเกณฑ์ในมาตรฐานท่ี 3     
ประเด็นการพิจารณา 3.1 - 3.5  โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของเกณฑ์แต่ประเด็น 

3.  คณะกรรมการนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบ/ประเมนิเอกสาร  ประกอบด้วย 

1.  นายฉัตรชัย   ค าบ ารุง   ประธานกรรมการ 
  2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
  3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม   กรรมการ 
  4.  นายเกษม  วิพลชัย   กรรมการ 
  5.  นายณัฐวุฒิ  จาดแห   กรรมการ 
  6.  สิบเอกหญิงนุชนาฏ    คะปุกค า  กรรมการ 
  7.  นายประเทือง พรมแก้วต่อ  กรรมการ 
  8.  นายณัฐชัย  ตาใส   กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที่  รวบรวมข้อมูลทุกมาตรฐาน รวบรวมเอกสาร เพื่อเสนอคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
   ส่ัง ณ วันท่ี  14  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

            
                                        ลงช่ือ 
                                                    (นายสังวาร   เอ็บมูล) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 


