
 
ค ำสั่งโรงเรียนสลกบำตรวิทยำ 

ที่  46 /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรดูแลรับผิดชอบงำนตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
---------------------------------------------------------------- 

              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 
มาตรา9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ 
การก าหนดมาตรฐานศึกษา และการจัดการระบบประการคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประภทการศึกษา 
โดยมาตราที่ 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดการท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่อยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประกัน
คุณภาพภายนอก 
                   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                  ทางโรงเรียนสลกบาตรวิทยา จึงอาศัยอ านาจค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาที่ 322546
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการ2คณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ ในกำร
ด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  1. นางสิริมนต์         สุขวัฒน์          ประธานกรรมการ 
  2. นายสมชัย                หงส์ชุมแพ           กรรมการ   
  3. นางวิมล                  ภูกนัแก้ว  กรรมการ 
  4. ร.ต.ต.ประเสริฐ        ภักด ี   กรรมการ 
  5. นายมนัส                อุดม        กรรมการ 
  6. นายพรเทพ            พุ่มพวง           กรรมการ 
  7. นายชุ้น              ก๊กพิทักษ์  กรรมการ 
  8. นายเอกพิพัฒน์          ลิ้มศรีวรรณา  กรรมการ 
  9. นายอดิสรณ์            ศรศิลป์    กรรมการ 
  10. นายจตุพล       บุกบุญ           กรรมการ 
  11.พระยอดยิ่ง            ธมมทตโต  กรรมการ 
  12. พระครูอดุลวชิราทร            กรรมการ 
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  13. นายวิสุทธิ์           อินทพงษ์  กรรมการ 
  14. นายบุญส่ง          กุสุโมทย์   กรรมการ 
  15. นางสาวณภาวดี       วันนู                         กรรมการและเลขานุการ 
  16.  นางสาวรัตนา ภู่ทอง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีหน้ำที่ วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ให้ตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้ด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบในสถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวณภาวดี   วันนู    ประธานกรรมการ 
  2. นายวิสุทธิ์    อินทพงษ ์  กรรมการ 
  3. นางสาวไมตรี   มั่นทรัพย์  กรรมการ 
  4. นายศักดิ์สิทธิ์   จิตมณ ี   กรรมการ 
  5. นางนุชจรี  หล าใจืื่อ  กรรมการ 
  6. นางศศิธร    แสงศักดิ์   กรรมการ 
  7. นางสาวนวรัตน์  อนุสรณ์ศรีเจริญ  กรรมการ 
  8. นางสาวรัตนา  ภู่ทอง    กรรมการและเลขานุการ  
 3. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูล เพื่อประเมินคุณภำพจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่จัดท ำข้อมูลตำม
มำตรฐำนสถำนศึกษำ มำตรฐำน เก็บรวบรวบข้อมูลและเตรียมเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง เพื่อแสดงต่อ
กรรมกำรภำยในและภำยนอกคณะกรรมกำรจ ำแนกตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ มีดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์                                  ประธานกรรมการ 
2.นางจันทร์นภา คุณยงค์                                   กรรมการ 
3.นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร                                  กรรมการ 
4.นายหิรัญ บุญสม                                           กรรมการ 
5.นายเนตร ธรรมมี                                          กรรมการ 
6.นางสาวปิยะนุช ขันกสิกรรม                             กรรมการ 
7.นายธนวัต ทัพชุมพล                                      กรรมการและเลขานุการ 

       1.2 คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
             1. นางไฉไล  แก้วประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
           2. นางสาวธนิษฐา อาลัย กรรมการ 
             3. นางสาวมีนาพร  อนันตศิริ กรรมการ 
             4. นายคฑากร ภิญโญ กรรมการ 
             5. นายธีรวัต เอี่ยมด ี กรรมการ 
             6. นางสาวสายรุ้ง จีนเพชร กรรมการ 
            7. นายวัฒนา นามนาค กรรมการ 
             8. นางสาวฌัชยาภา โสภณดิเลก กรรมการ 
             9. น.ส.ปิยธิดา ออมสิน กรรมการและเลขานุการ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
 1. นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์ ประธานกรรมการ 
           2. นางสาวรัตนา ภู่ทอง กรรมการ 
           3. นางนุชจรี หล าใจืื่อ กรรมการ 
           4. นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์ กรรมการ 
           5. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี กรรมการ 
           6. นายอานนท์ พุ่มพิศ กรรมการ 
           7. นายอุทาน คุณยงศ์ กรรมการ 
          8. นายปัญญา ประกอบเขตการณ์ กรรมการ 
           9. นายจีระเดช เพชร์ทูล กรรมการ 
           10. นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ กรรมการ 
           11. นางยุพิน เกิดแพร กรรมการ 
           12. นายนพพร บัวคลี่ กรรมการ 
           13. นางสาวสมาภรณ์  โพธิ์มั่น กรรมการ 
           14. นางสาวดลนภา มั่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผู้เรียนนั้นส าคัญ 
           1. นางศศิธร แสงศักดิ์ ประธานกรรมการ 
           2. นายสุพิน โจ้กุล กรรมการ 
           3. นายเสริมยศ นิติเสถียร กรรมการ 
           4. นายณัฒวุติ กมลหัตถ์ กรรมการ 
           5. นายพิพัฒน์ โสรัตน์ กรรมการ 
           6. นางยุพิน เกิดแพร กรรมการ 
           7. นางจารุณี  พันธุมาตร กรรมการ 
           8. นางสุภาภรณ์ อินทพงษ์ กรรมการ 
           9. นางสาวธนิษฐา อาลัย  กรรมการ 
          10.นางปิยนันท์ ธนภูมิพานิช กรรมการและเลขานุการ 
 4. คณะกรรมกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำข้อมูลมำ
ปรับปรุงพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน มีดังนี้ 
 1. นางสาวรัตนา  ภู่ทอง       ประธานกรรมการ 
 2. นางศศิธร  แสงศักดิ์       กรรมการ 
 3. นางสาวนวรัตน์  อนุสรณ์ศรีเจริญ     กรรมการและเลขานุการ 
 
          ทั้งนี้ให้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ท าให้เกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 

                                                                สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562                                  
 
 
                                                                           (นางณภาวดี วันน)ู 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 


