
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๒ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพือ่กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนบำงจำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประ กัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของก ระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนบ้านบางจาก จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
        ๑) วางแผนในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาและเตรียมการ       
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
        ๒) ด าเนินการขยายผล  นิเทศ ก ากับ ติดตาม  ควบคุมดูแล การประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

        ๓) จัดท าหรือจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
        ๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 



 
๒. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

๒.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๕ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๓.๑๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครู วิทย์ – คณิต สพป.     กรรมการ 
๓.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มีหน้ำที่ดังนี้  
๑. วางแผนกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
๒. กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
๓. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียน และทาหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีประกอบด้วย ๘ ประการคือ  
 



๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                             ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน  การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
๔) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๗) จัดทารายงานประจาปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
๙) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

               ๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

 
๔. คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖๑ ประกอบด้วย 

๔.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.     กรรมการ 
๔.๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผย 
ต่อสาธารณชนต่อไป 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

                                             ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 


