
  บันทึกข้อความ 
 

หน่วยงาน       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ที ่                /๒๕๖๔                                       วันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง    โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔  

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

  ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ประจ าปีการศึกษา 256๔  
โดยด าเนินกิจกรรม จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๒. การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ข้อน าเรียนเสนอ   หากเห็นควรโปรดพิจารณา  
  ๑. เพ่ือโปรดทราบ 
  ๒. เพ่ือโปรดลงนามในค าสั่ง 
  ๓. เพ่ือโปรดลงนามในหนังสือราชการ 
  ๔. ขออนุญาตใช้บันทึกนี้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 
  ๕. เพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดโปรดสั่งการ 

                                                                                                                                                              
 
 

(นางสาวบุษกร   ศรีชนะ ) 
                                                          ศึกษานิเทศก์  สพป.ยโสธร เขต ๒ 
 
 
 

 



  
ที่ ศธ ๐๔๑๑๘./ว๒๑๒๓                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
               ยโสธร เขต ๒ ถนนวำรรีำชเดช 
               อ ำเภอกุดชุม  ยโสธร  ๓๕๑๔๐ 

            ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน    จ ำนวน  ๑  ชุด 
                     ๒. ก ำหนดกำรรำยละเอียดกิจกรรม    จ ำนวน  ๑  ชุด 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแนวทำงกำรสังเครำะห์รำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ส ำหรับให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้เป็นกรอบแนวทำง
ด ำเนินงำนในกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ในสังกัดในรอบปีที่ผ่ำนมำให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และเพ่ือให้กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ จะด ำเนินกำรสังเครำะห์
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ จึงขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรในโรงเรียนของท่ำน (ตำมค ำสั่ง
ที่แนบ) ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และขอเรียนเชิญ
เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ในวันที่ ๑๓ และ      
๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร  

     
 ขอแสดงควำมนับถือ 

 

  

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๘๙๖๔๕,๐๘๗-๒๓๙-๙๗๕๐ 
 



 

 
 
 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 2 
ที ่ ๒๒๘ / 256๔ 

      เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) 
ปีกำรศึกษำ ๒๔๖๓ ในภำพรวมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

                 ...................................................................................................................... 
           ตำมท่ี  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ก ำหนดให้สถำบันกำรศึกษำมีระบบกำรประกัน  
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับทั้งระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวงและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และรองรับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยนอก ต่อ ไปซึ่ง ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัด ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพโดยให้สถำนศึกษำยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน โดยกำรส่งเสริม สนับสนุนและก ำกับดูแลของหน่วยงำนต้นสังกัด     
จะด ำเนิน กำรประชุมปฏิบัติกำรสังเครำะห์รำยงำน กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 256๓ 
ในภำพรวมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๔๖๓ ในภำพรวมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังมีรำยชื่อ ต่อไปนี้ 

 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
         ๑. นำยบวร         เทศำรินทร์      ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒        ประธำนกรรมกำร 
         ๒. นำยจีระศักดิ์    ภำระเวช         รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          รองประธำนกรรมกำร 

         ๓. นำงสุพิชญ์ชญำ  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   รองประธำนกรรมกำร 

              ๔. ว่ำที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒  รองประธำนกรรมกำร 

              ๕. นำงสมใจ         มิ่งไชย      ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                 กรรมกำร             
              ๖. นำงนิตยำ         จำรุมำศ      ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ                  กรรมกำร 

         7.  นำงยุภำพรรณ  ศรีบุระ      ผอ.กลุ่มบริหำรบุคคล                         กรรมกำร 
         ๘. นำงสำววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว      ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ                 กรรมกำร 

              ๙. นำงสำวจังกร     จตุเทน      ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ                 กรรมกำร 

              10. นำยชยพล      มูลสำร ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                 กรรมกำร 

              ๑๑.นำงอนุชิตำ     ภำระเวช         ผอ.หนว่ยตรวจสอบภำยใน                  กรรมกำร 

              ๑๒.นำงสมจิตต์     รวมแก้ว          ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลฯ                       กรรมกำร 

              ๑๓.นำงวรำภรณ์    สิงห์คิบุตร      ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                      กรรมกำร 

              ๑๔. นำยผดุงสิทธิ ์ ลำวรรณ      ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ               กรรมกำร 

                                                                                                             /๑๕. นำงสำวบุษกร …… 

 



               1๕. นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษำนิเทศก ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               1๖. นำงสำวจริยำ   กรุณำ      ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที ่๑. ก ำกับ ดูแล อ ำนวยกำร ประชุม ปฏิบัติกำร 
๒. ให้ควำมเห็นซอบ ข้อเสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินโครงกำร 

 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นำงสุพิชญ์ชญำ   มีแก้ว   รอง สพป.ยโสธร เขต ๒             ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงสมจิตต์ รวมแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ         รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงรัชฎำภรณ ์ สำมำรถ  ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวจริยำ กรุณำ  ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
 ๕. นำงชิดชนก ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก์                       กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวสุจิรำภรณ์  เงำศร ี ศึกษำนิเทศก์                       กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวเพ็ญประภำ  มีเพียร ศึกษำนิเทศก์                       กรรมกำร 
 ๘. นำยภูริช  รอดวินิจ  ศึกษำนิเทศก์                       กรรมกำร 

 ๙. นำงกัญจนพร กำรัตน์  ศึกษำนิเทศก์                       กรรมกำร 
 ๑๐. นำยปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์ ศึกษำนิเทศก์                       กรรมกำร 
 ๑๑. นำยวลงกรณ์   วงษ์จันทร์ ลูกจ้ำงชั่วครำว                       กรรมกำร 
 ๑๒. นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที ่ ๑. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย  

 ๒. จัดท ำแผนงำน โครงกำร เพ่ือเสนอขออนุมัติด ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ๓. เสนอแผนงำนโครงกำรเพ่ือ ขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 ๔. เข้ำร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ 

 
 

3.  คณะกรรมการด าเนินงานสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ๑. นำงสุพิชญ์ชญำ   มีแก้ว   รอง สพป.ยโสธร เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 

    ๒. นำงสมจิตต์    รวมแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ        รองประธำนกรรมกำร 
    ๓. นำงพงศ์ผกำ  บัวหอม  คร ูโรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ(ศรีวิสำรรังสรรค์)       กรรมกำร 
    ๔. นำงสำวคณำทิพย์  ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนบ้ำนผักกะย่ำ            กรรมกำร 
    ๕. นำยชยพล  เงินรำช  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองหมี            กรรมกำร 
    ๖. นำงกฤษณรัตน์    วะชุม  คร ูโรงเรียนบ้ำนโพนดินแดง           กรรมกำร 
    ๗. นำงพิสมัย    ค ำทอง  คร ูโรงเรียนทรำยมูลประชำรำษฎร์           กรรมกำร 
    ๘. นำงสำวศิริภรณ์  ในจิตร  คร ูโรงเรียนบ้ำนนำเวียง            กรรมกำร 
    ๙. นำงสำวสุรำรักษ์    ไชยรักษ์  คร ูโรงเรียนบ้ำนค ำสร้ำงช้ำง           กรรมกำร 
    ๑๐. นำงสำวเยำวเรศ  ทับแสง  ครู โรงเรียนบ้ำนดงสวรรค์                    กรรมกำร 
    ๑๑.  นำงกฤติญำ   ไชยยนต์  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองชุม                     กรรมกำร 
    ๑๒.  นำยนวพล    พลมั่น  ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี           กรรมกำร 
    ๑๓.  นำงอรวรรณ  ป้องโลห์  คร ูโรงเรียนบ้ำนเตำไห            กรรมกำร 

 

            /๑๔. นำงสำวระพีพรรณ …… 



    ๑๔. นำงสำวระพีพรรณ  แดนดี  ครู โรงเรียนบ้ำนนำจำน            กรรมกำร 
    ๑๕. นำงเปรมใจ  สำยพฤกษ์  ครู โรงเรียนอนุบำลเลิงนกทำ           กรรมกำร 
    ๑๖. นำงดำวเรือง  กุมำรสิทธิ์             ครู โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยำ                กรรมกำร 
    ๑๗. นำงอุบล  เป็นเครือ  คร ูโรงเรียนบ้ำนกุดขุ่นสวำสดิ์           กรรมกำร 
    ๑๘. นำงนวลฉวี  ฬำนันท์  คร ูโรงเรียนบ้ำนสมสะอำด           กรรมกำร 
    ๑๙. นำงสุรีรัตน์  ไชยสัจ  คร ูโรงเรียนบ้ำนช่องเม็ก            กรรมกำร 
    ๒๐.  นำงสำวบุษกร ศรีชนะ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้าที ่ด ำเนินงำนสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) และสรุปเป็น

รูปเล่มให้สมบูรณ์ครบถ้วน  

 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ พิธีกร และรับลงทะเบียน อาหารและเครื่องดื่ม 
     1. นำงวรำภรณ์  สิงห์คิบุตร       ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

    2. นำงสำวจริยำ  กรุณำ       ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
    3. นำงสำวสุจิรำภรณ์  เงำศรี       ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
    ๔. นำยธรรมภรณ์    ธงชยั       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ๕. นำยสวำท  บุญยืน               พนักงำนธุรกำร ส.4         กรรมกำร 
    ๖. นำยเฉลิม  สร้อยจักร       ช่ำงไฟฟ้ำ ช.4     กรรมกำร 
    ๗. นำงสำวอรสำ   กำลจักร       ลูกจ้ำงชั่วครำว              กรรมกำร 
    ๘. นำงชนิดำภำ      ศรีวะรมย์       ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
    ๙. นำงสำวนิตยำ     สหีำนำจ        ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
    ๑๐. นำงสำวศิริลักษณ์  ไหลริน      ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
    ๑๑. นำยศักดิ์สิทธิ์  พยุงวงษ์         ลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
    ๑๒. นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ       ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่    ด ำเนินกำรจัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้เรียบร้อย 

 

๕ . คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  ๑. นำยจีระศักดิ์  ภำระเวช รอง ผอ.สพป.ยส.๒                 ประธำนคณะกรรมกำร 
  ๒. นำงสำววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว      ผอ.กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์        กรรมกำร 
  ๓. นำยบรรชำ เพชรโพธ ิ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  ๔. นำงแก้ว  ฉัตรจอหอ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวนิภำพร ท ำดี  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  6. นำงสำวสวุนิตย์ สมสืบ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร    กรรมกำร 
  7. นำยเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน    กรรมกำร 
  8. นำยวีระพล โสมณวัตร พนักงำนพัสดุ ส.4     กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวศวินันท์  มูละศรีวะ ลูกจ้ำงชั่วครำว               กรรมกำร 
  10. นำงสำวบุษกร   ศรีชนะ ศึกษำนิเทศก์                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   

มีหน้าที ่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบด้วยควำมถูกต้อง 
 

 
                                                                                                             /๖. คณะกรรมกำร…… 



๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร/ประเมินผลและรายงาน 
๑. นำงสุพิชญ์ชญำ  มีแก้ว รอง ผอ. สพป.ยโสธรเขต  2     ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสมจิตต์   รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ      กรรมกำร 
๓. นำงสำวจริยำ  กรุณำ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
4. นำงสำวสุจิรำภรณ์  เงำศร ี ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
๖. นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ๑.ประสำนงำนเพ่ือจัดท ำเอกสำรในกำรประชุมปฏิบัติกำร 
 ๒. จัดท ำเครื่อง มือกำรประเมินผลกำรประชุมปฏิบัติกำร 
 ๓. ก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรม และถ่ำยภำพกิจกรรมเพ่ือรำยงำนผลงำนตำมโครงกำร  
 ๔. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นรูปเล่ม 

 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ  อุตสำหะ  ให้เต็มก ำลังควำมรู้
ควำมสำมำรถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  หำกมีปัญหำหรือมีอุปสรรคให้รีบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
อ ำนวยกำรทรำบทันทีเพ่ือจะได้แก้ไขต่อไป 

 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนี้ เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่  ๑๐ เดือนสิงหำคม  พ.ศ.  256๔ 
 



สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบหมายให้ 
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส าหรับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทาง
ด าเนินงานในการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดในรอบปีที่ผ่านมาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพ่ือให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ  โดยมี 
คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุม
ศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒ 

 

    

   

   
 

 

 

 



 


