
 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง 

ที่ 18.1 /2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

************************************** 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ก าหนดให้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการน าสู่
การปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการสนองกฎกระทรวง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จึงแต่งตั้ง
คณะท างานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  ดังนี้ 
 
ภำรกิจที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 1. นางสาวหทัยรัตน์    ขุนรักพรม     ครูอัตราจ้าง   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกุลธิดา เอ่ียมอาจ ครูจ้างสอน  กรรมการ 
 3. นางสาวสุคนธา ผาสุข  ครูจ้าสอน  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที่  

1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพพายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 

2. พิจารณาสาระส าคัญท่ีก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ของ           สถานศึกษา 

3. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
4. ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา 
 
ภำรกิจที่ 2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งม่ันคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 
   1. นางสาวมะลิ  มนเดช  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวเสาวนีย์ แก้ววิเชียร ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
   3. นางนพรัตน์  คล้ายทอง พนักงานจ้าง  กรรมการ/เลขานุการ 
   มีหน้าที่  

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ  



3. ก าหนดวิธีการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4. ก าหนดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่สนับสนุนงานวิชาการ 
5. ก าหนดบทบาทของหน้าที่บุคลากรให้ชัดเจน 
6. ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดดา  มารดา  ผู้ปกครอง  องค์กร  

ชุมชนและท้องถิ่น 
7. ก าหนดใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม

โครงการ 
8.เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ

เห็นชอบ 
9. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
10. ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
11. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  

  12. สถานศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และน าผลการประเมินไป 
             ปรับปรุงพัฒนา 
ภำรกิจที่ 3 จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
   1. นางวรรณา  พรมมา   คร ู  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวจุฑามาศ สิงห์ลอ  ครูจ้างสอน กรรมการ 
   3. นางสาวนิรัชดา สุขหนุน  ครูอัตราจ้าง กรรมการ/เลขานุการ 
   มีหน้าที ่

1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริการของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการหรือเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 

3. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในหารบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 
ภำรกิจที่ 4 ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. นายนิธโิรจน ์ วัฒนาบัวยิ้ม ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
    2. นายด ารงชัย ถาวรศักดิ์ คร ู  กรรมการ 
    3. นางสาวรัตติกรณ์ สุขเปีย  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
    มีหน้าที ่

1. น าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 
 



ภำรกิจที่ 5 จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
    1. นางอุทัยวรรณ สวนสาร  คร ู  ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวสธุีมนต์ ชัยชนะ  ครูจ้างสอน กรรมการ 
    3. นางสุพัตรา  เหมบุรุษ  ครูอัตราจ้าง กรรมการ/ เลขานุการ 
    มีหน้าที ่

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
2. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาอย่างน้อย ภาค

เรียน ละ 1 ครั้ง 
3. รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนา 
4. เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
 
ภำรกิจที่ 6 จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    1. นางสาวธิติศิร ิ ค าพารักษ์ คร ู  ประธานกรรมการ 
    2. นางสิริรัตน ์ ขาวผ่อง  ครูจ้างสอน กรรมการ 
    3. นางนลิน ี  ใจเจริญ  ครูจ้างสอน กรรมการ 
    4. นางสาวปวีณา ขาวเอี่ยม ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
    5. นางดาวรุ่ง  สายบัว  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
    มีหน้าที ่

1. ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนอย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 

  3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี 
ภำรกิจที่ 7 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
    1. นางสาวสุณัฐชา ภักดิ์สุขเจริญ ครูจ้างสอน ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวปัทมวรรณ ศรีดอนชัย ครูจ้างสอน กรรมการ 
    3. นางสาวอาทิตตญา ปิติสาร  ครูจ้างสอน กรรมการ / เลขานุการ 
    มีหน้าที่ 

1. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
สะท้อน ภาพผู้เรียนและส าเร็จของการบริหารการจัดตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกั ด
ก าหนด 

2. น าเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

3. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



 

ภำรกิจที่ 8 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
1. นางสาวลัทธยา   คิมสนิท  ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 
2. ปรฑิตา  หฤทัยสกุลวงษ์ คร ู  กรรมการ 
3. นางสาวปุญญารัศมิ์ เทียมศร  คร ู  กรรมการ 
4. นางอารีย์   อาสมาน  คร ู  กรรมการ 
5. นางสาวธานิศสิตา  มีบุญ  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. ส่งเสริมแนวคิดเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2. น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

3. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยเคร่งครัด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาต่อไป 

 
ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
 
 

                                                                  
     นายเชาวน์ฤทธิ์  ศรีสวัสดิ ์

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 


