
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.......................................................................................................................................................................... 
 ดว้ยโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ   เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 2   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวง    ไดก้  าหนดใหโ้รงเรียนตอ้งมีการประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหก้ารจดั
การศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน   โรงเรียนตอ้งก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนและประกาศใหท้ราบ
โดยทัว่กนั   ซ่ึงมาตรฐานโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะไดก้ าหนดข้ึนโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทุกฝ่ายร่วมกนัพิจารณา   
โดยไดย้ดึมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซ่ึงเป็นตน้สังกดั  และโรงเรียนตอ้ง
ด าเนินการอยูแ่ลว้   เป็นมาตรฐานของโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษา   
 โรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ จึงประกาศการใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
  ประกาศ   ณ  18   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

 
      ลงช่ือ ......................................... 
              ( นางสาวสุนิสา   ร่ืนเริง ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 

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

               ( นายมนสั     ร่ืนเริง ) 
                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 



 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทา้ยประกาศโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 

เร่ือง  การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2563  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเ้รียน 

 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

  ความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

  4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

  1)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 2.1  มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

 2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 



 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 3.1  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

 3.2  ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3.3  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการปะกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจนในการ
พฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอตัลกัษณ์และจุดเนน้ของสถานศึกษาโรงเรียนวดัราษฎร์
บูรณะ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของการ
พฒันาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผูป้กครอง เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  
โรงเรียนจึงไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี     18   พฤษภาคม   พ.ศ.  2563 

 

      

(นางสาวสุนิสา   ร่ืนเริง ) 
                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ  

 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

.................................................................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเยีย่ม 

๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ดีมาก 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีมาก 

     ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแกปั้ญหา 

ดีมาก 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดีมาก 

     ๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเยีย่ม 

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ดีมาก 

     ๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเยีย่ม 

๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ดีเยีย่ม 

     ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเยีย่ม 

     ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ดีเยีย่ม 

     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยีย่ม 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเยีย่ม 

๒.๑  มีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ดีเยีย่ม 

๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเยีย่ม 

๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยีย่ม 

๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ดีเยีย่ม 

๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ดีเยีย่ม 

๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ
เรียนรู้ 

ดีเยีย่ม 

 
 



 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติได ้

ดีมาก 

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีมาก 

๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเยีย่ม 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดีเยีย่ม 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเยีย่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 

ท่ี   22   / 2562 

 เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     ประจ าปีการศึกษา   2562 

……………………………………………………………………………………………………………….............. 
 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวง  การประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  ลงวนัท่ี 20  กุมภาพนัธ์  2561  
ไดก้ าหนดระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาอนัส่งผลใหก้ารด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานก ากบัดูแล   และหน่วยงานภายนอกท่ีสะทอ้นสภาพการด าเนินงานท่ี
แทจ้ริงและเกิดประสิทธิภาพ  และก าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนการประกนัคุณภาพการศึกษาสอดคลอ้งกบั
หลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบัให้
เกิดประสิทธิภาพในการพฒันาคุณภาพการศึกษา   การบริหารงานวชิาการซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของโรงเรียนวดัราษฎร์
บูรณะ    จึงมอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดงัน้ี 

 
คณะกรรมอ านวยการ ประกอบดว้ย 

 1.นางสาวสุนิสา   ร่ืนเริง   ผูอ้  านวยการ  ประธานกรรมการ 

 2.นางอภิชญา   ด าทองสุก  ครู  คศ.3  รองประธาน 

 3.นางสมศรี  ฌายเีนตร   ครู  คศ.3  กรรมการ 

 4.นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์   ครู  คศ.2  กรรมการ 

 5.นางสาวเจตสุภา   มหาคุนากร  ครู  คศ.1  กรรมการ 

 6.นางภาวนา  มีกล่ินหอม   ครู  คศ.3  กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที ่   ใหค้  าปรึกษาอ านวยความสะดวกการประเมินมาตรฐานดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 

  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

                   1.นางภาวนา  มีกล่ินหอม                      ครู  คศ.3         ประธาน 

     2.นางสาวนาตยา  อุดมศิลป์  ครู  คศ.1  กรรมการ 

     3.นางสาวสมหทยั  ช่ืนพลี  ครู  คศ.1  กรรมการ 

  4.นางสาวนิลุบล   ภมร   ครู  คศ.1  กรรมการ 

  5.นางสาวอ่อนจนัทร์  วรรณสิงห์  ครู  คศ.2  กรรมการ 

  6.นายกฤษณชนม ์  ปักษา  ครูผูช่้วย  กรรมการ 



  7.นางสาวลดัดาวลัย ์ สุนทรรังสิตร์        ครูผูช่้วย  กรรมการ 

  8.นางสาววรารัตน์  ชัง่โต ครูผูช่้วย  กรรมการ 

     8.นายพฒันะ   ทรัพยส์มบูรณ์ ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 

  9.นางสาวศรีจนัทร์  สามงามพุม่            ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 

  1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

   1.นางศรีนวล  รุ่งโรจน์                            ครู  คศ.3                ประธาน 

   2.นางเพญ็ศิริ   คงสวสัด์ิ  ครู  คศ.3  กรรมการ 

   3.นางกาญจนา  บุญศรีประเสริฐ ครู  คศ.3  กรรมการ  
   4.นายศราวธุ   สุวรรณโท  ครู  คศ.1  กรรมการ  

   5.นายสถาพร   หรุ่นทอง  พนกังานราชการ  กรรมการ 

   6.นายวานิช   อินคงงาม  ครู  คศ.1  กรรมการ 

   7.นายอานุภาพ    คุม้วงษ ์  ครู  คศ.1  กรรมการ 

   8.นางสาวมนชญา    กรินทรากุล ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 

   9.นายเชิดธวชั   คะองักุ  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
   10.นางสาวสุพรรษา  คงศรี  ครู  คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

    1.นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์   ครู  คศ.2  ประธาน 

    2.นางอภิชญา  ด าทองสุก  ครู  คศ.3  กรรมการ 

    3.จ.ส.อ.สุรักษ ์ สายดว้ง  ครู  คศ.3  กรรมการ 

    4.นางสาวจินตนา  อินตะ  ครู  คศ.1  กรรมการ 

    5.นางณฐมน   ค  าปากดี  ครู  คศ.1  กรรมการ 

    6.นางสาวนงชนก   เรืองมัน่  ครู  คศ.1  กรรมการ 

    7.นางจิรัชยา  ไชยค า   ครู  คศ.2  กรรมการ 

    8.นางสาวพรพรรณ   เวชชสัสถ ์ ครู  คศ.2  กรรมการ 

    9.นางสาวศาสตราวรรณ  ภูนุช  ครู  คศ.2  กรรมการ 

    10.นางสาวปรีญา  จนัทนะ  ครูผูช่้วย   กรรมการ 

    11.นายวานิช  อินคงงาม  ครู  คศ.1  กรรมการ 

    12.นางสาวแอนนา  พรหมมา  ครู  คศ.2  กรรมการ 

    13.นางสาวนิลมณี    บวัพิมพ ์  ครู  คศ.1  กรรมการ 

    14.นายวิรัตน์   สีคล ้า   พนกังานราชการ  กรรมการ 

    15.นางจิราภรณ์   กองนึก  ครู  อบจ.  กรรมการ 

    16.นางสาวน ้าทิพย ์ ยิง่เชิดเสือ  ครู  อบจ.  กรรมการ 



    18.นางเจตสุภา   มหาคุณากร  ครู  คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

    1.นางสมศรี  ฌายเีนตร   ครู  คศ.3  ประธาน 

    2.นางสาวจิราพร  สุขใส   ครู  คศ.3  กรรมการ 

    3.นางสาวธริยา  ปักการะนงั  ครู  คศ.1  กรรมการ 

    4.นางสาวพชัราภรณ์  มีแกว้  ครู  คศ.1  กรรมการ  

    5.นางกมลวรรณ  รุ่งโรจน์  ครู  คศ.2  กรรมการ 

    6.นางสาวเรณุกา   สุวรรณรัตน์  ครูผูช่้วย   กรรมการ 

    7.นางสาวกาญจนา  ไชยวงษจ์นัทร์ ครู  คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจดัท ารูปเล่ม 

 1.นางอภิชญา  ด าทองสุก  ครู  คศ.3  ประธาน 

 2.นางเจตสุภา  มหาคุณากร  ครูผูช่้วย   กรรมการ 

 3.นางสาวสุนนัทา  ขนัทอง  ครู  คศ.1  กรรมการ 

 4.นายกฤษณชนม ์ ปักษา  ครูผูช่้วย   กรรมการ 

 5.นางสาวปรีญา  จนัทนะ     ครูผูช่้วย   กรรมการ 

 6.นางสาวธริยา  ปักการะนงั  ครู  คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ท่ี    
1.ศึกษาวเิคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้

2.จดัระบบโครงสร้างองคก์รใหร้องรับการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน   เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 

ตวัช้ีวดัของกระทรวง  เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา  หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินของส านกัรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  4.ด าเนินการพฒันางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง 
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  5.ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายใน และการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

  6.ประสานงานกบัส านกังานเขตพื้นท่ี เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   

 
 
 
 



      ทั้งน้ี  ใหผู้ท่ี้รับการแต่งตั้งปฏิบติั หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ  ใหเ้กิดผล
งานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และสังคมมีความพึงใจ
ตามความตอ้งการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเป็นส าคญั 

 
                   สั่ง  ณ     วนัท่ี     20  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 

 
 ลงช่ือ 

                                       (นางสาวสุนิสา  ร่ืนเริง) 
                                                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่งโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 

ท่ี         /2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

............................................................................ 
 ตามท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวง  วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  ลงวนัท่ี  
20 กุมภาพนัธ์  2561  ไดก้ าหนดระบบ   หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  อนัส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานก ากบัดูแล  และหน่วยงานภายนอกท่ีสะทอ้น
สภาพการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงและเกิดประสิทธิภาพและก าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน  ตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดบัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  การบริหารงานวชิกาการ  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี
หลกัของโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ  จึงจดัใหมี้การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบั
สถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1  คร้ัง  พร้อมทั้งจดัท า รายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุง  พฒันาสถานศึกษานั้นต่อไป 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดงัน้ี 

1.นางสาวสุนิสา  ร่ืนเริง      ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ.       ประธานกรรมการ 

2.นายวฑูิรย ์   ชัง่โต     ศึกษานิเทศก ์                                   กรรมการ 

3.นางพรพณา   พดัทอง     กรรมการสถานศึกษา                       กรรมการ                                  
4.นางภาวนา  มีกล่นหอม    ครู ค.ศ.3              กรรมการ                                              
5.นางอภิชญา  ด าทองสุก    ครู ค.ศ.3                                                       กรรมการและเลขานุการ         

           คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง มีหนา้ท่ี   

1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ    1 คร้ัง  
และจดัท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและจดัท ารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 



  

ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั 

                           
                                              สั่ง  ณ วนัท่ี   20  เดือน   มีนาคม     พ.ศ.2562    
 

                                                  
     ลงช่ือ 

                                                                                  (นางสาวสุนิสา   ร่ืนเริง) 
                                                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 

 
 
 
 
 
 


