คำสั่ง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ที่ ๕๐ / ๒๕๖๔
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
……………………………………………………
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้
สถานศึกษาต้องดาเนินการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดาเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาค่าเป้าหมาย ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
นายพัฒนพงษ์ สีกา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นายพิเชฏ ปุญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี ครูโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ
นางสาวนฤมล สุดเงิน
ครูโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ติดตามและนิเทศคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
คณะทางาน ประกอบด้วย
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง
นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
นางสาวนฤมล สุดเงิน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ๑. ประสานงานการจัดทาค่าเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
๒. นิเทศ ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูล
๓. สรุปและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ , ประกาศค่าเป้าหมาย
๓. คณะกรรมกำรจัดทำค่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
นางวรวรรณ พิมพ์แสง
ประธานกรรมการ
นายสมบัติ ประจุ
กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
กรรมการ
นายมานพ จันทร์หอม
กรรมการ
นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา
กรรมการ
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
นายฉลวย ลิ้นจี่
ประธานกรรมการ
นางสาวสายบัว มูลทา
กรรมการ
นางชุลี ครุธแก้ว
กรรมการ
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
กรรมการ
นายวันโชค ขวัญเมือง
กรรมการ
นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ
กรรมการ
นายมานพ จันทร์หอม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายและสรุปค่าเป้าหมายในมาตรฐานที่ ๑ ส่งให้งาน
ประกันคุณภาพ
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
ประธานกรรมการ
นางลาจวน สุขทรัพย์ทวีผล
กรรมการ
นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
กรรมการ
นายวัชรกฤษณ์ อินมี
กรรมการ
นางสาวปราริชาติ กุศล
กรรมการ
นางสาววิจิตรา ฉลวย
กรรมการ
นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายและสรุปค่าเป้าหมายในมาตรฐานที่ ๒ ส่งให้งาน
ประกันคุณภาพ
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นางชุติมา สวนปลิก
ประธานกรรมการ
นางสุรินทร์พร มีหินกอง
กรรมการ
นางฐิติพร เทียนศรี
กรรมการ
นายสมบัติ ประจุ
กรรมการ
นายเชษฐา เพชรคง
กรรมการ
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
กรรมการ
นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ
กรรมการ
นางสาวปิยาณี บูรณะชาติ
กรรมการ
นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
กรรมการ
นางนิตยา มั่งมี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายและสรุปค่าเป้าหมายในมาตรฐานที่ ๓ ส่งให้งาน
ประกันคุณภาพ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมี
ปัญหาหรือขัดข้องประการใด ให้แจ้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการแก้ไข ให้การจัดการสาเร็จลุล่วง และบังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียน
สืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์

คำสั่ง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ที่ ๕๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
……………………………………………………
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้
สถานศึกษาต้องดาเนินการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดาเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาค่าเป้าหมาย
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
นายพัฒนพงษ์ สีกา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นายพิเชฏ ปุญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี ครูโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ
นางสาวนฤมล สุดเงิน
ครูโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ติดตามและนิเทศคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
คณะทางาน ประกอบด้วย
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง
นางสาวนฤมล สุดเงิน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ๑. ประสานงานการจัดทาค่าเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
๒. นิเทศ ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูล
๓. สรุปและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ , ประกาศค่าเป้าหมาย
๓. คณะกรรมกำรจัดทำค่ำเป้ำหมำย
๓.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
นายสมบัติ ประจุ
ประธานกรรมการ
นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน
รองประธานกรรมการ
นางบังอร อ่วมแก้ว
กรรมการ
นางสาวจารุพร สวนปลิก
กรรมการ
นางมารศรี ลิ้นจี่
กรรมการ
นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์
กรรมการ
นางสุภัทรา พุทธกรณ์
กรรมการ
นายพงศกร ยืนยง
กรรมการ
นายภูวิศ ครุฑหลวง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งให้งานประกัน
คุณภาพ
๓.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
นางฐิติพร เทียนศรี
ประธานกรรมการ
นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง
รองประธานกรรมการ
นางวิไลพร ฝั้นสกุล
กรรมการ
นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
กรรมการ
นางชุติมา สวนปลิก
กรรมการ
นายไตรรงค์ กล่าบุตร
กรรมการ
นางสาวนฤมล สุดเงิน
กรรมการ
นายมนตรี ขอบุญ
กรรมการ
นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง
กรรมการ
นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ
กรรมการ
นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ
กรรมการ
นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน
กรรมการ
นางสาวชารดา บริสุทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งให้งานประกัน
คุณภาพ

๓.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นางสุรินทร์พร มีหินกอง
ประธานกรรมการ
นางสาวนภาศรี สงสัย
รองประธานกรรมการ
นายวันโชค ขวัญเมือง
กรรมการ
นางเดือนงาม ศุภพงศกร
กรรมการ
นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์
กรรมการ
นางวรวรรณ พิมพ์แสง
กรรมการ
นางรวีวรรณ สุขรอด
กรรมการ
นางรมณีย์ สร้อยสน
กรรมการ
นางรุจิรา คลังคง
กรรมการ
นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูน
กรรมการ
นางสาวไพลิน นวลหงษ์
กรรมการ
นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร
กรรมการ
นายมานพ จันทร์หอม
กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
กรรมการ
นางสาวสุภาพร ปัญญา
กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
กรรมการ
นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูน
กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
กรรมการ
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ง
ให้งานประกันคุณภาพ
๓.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
นายเชษฐา เพชรคง
ประธานกรรมการ
นายชัชวาล กันเพชร
รองประธานกรรมการ
นายประจวบ ชูเชิด
กรรมการ
น.ส.สายบัว มูลทา
กรรมการ
น.ส.สโรชินทร์ ประสมศรี
กรรมการ
น.ส.อรุญ ปวีร์ สิทธิปกรณ์
กรรมการ
นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว
กรรมการ
นางสาวนงนุช แสงทอง
กรรมการ
นางสาวสุพัตตรา หลักคา
กรรมการ
นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่งให้งานประกันคุณภาพ
๓.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
นายบุญฤทธิ์ อยู่คร
ประธานกรรมการ
นายชวลิต ราขวัญ
รองประธานกรรมการ
นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ
กรรมการ
นายอาทิตย์ กาจัด
กรรมการ
นางสาวปราริชาติ กุศล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งให้งาน
ประกันคุณภาพ
๓.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ
ประธานกรรมการ
นางมัลลิกา อรัญศรี
รองประธานกรรมการ
นายธรรมรัตน์ เขาเหิน
กรรมการ
นายอธิพันธ์ ชัยศรี
กรรมการ
นายธรรมปพน บัวเขียว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งให้งานประกันคุณภาพ
๓.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
ประธานกรรมการ
นางจิดาภา เข็มพล
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมาก
กรรมการ
นายวัชรกฤษณ์ อินมี
กรรมการ
นางประภาศรี จันโททัย
กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส่งให้งานประกัน
คุณภาพ
๓.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
ประธานกรรมการ
นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ
รองประธานกรรมการ
นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
กรรมการ
นางสาวประนอม ม่วงงาม
กรรมการ
นางสาววัชรียา จันทร์เกษร
กรรมการ
นางลาจวน สุขทรัพย์ทวีผล
กรรมการ

น.ส.สิริอมร หวลหอม
กรรมการ
นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี
กรรมการ
นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่า
กรรมการ
นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ
กรรมการ
นางสาววิจิตรา ฉลวย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งให้งาน
ประกันคุณภาพ
๓.๙ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา
ประธานกรรมการ
นายฉลวย ลิ้นจี่
รองประธานกรรมการ
นางชุลี ครุธแก้ว
กรรมการ
นางชุติมา สวนปลิก
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกาหนดค่าเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งให้งาน
ประกันคุณภาพ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมี
ปัญหาหรือขัดข้องประการใด ให้แจ้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการแก้ไข ให้การจัดการสาเร็จลุล่วง และบังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียน
สืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์

