
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง 
ที่  37 /2561 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำประจ ำปี 2561  
---------------------------------------------- 

 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542  (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักรำช 2545 
 หมวด 6 ก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก เพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรส ำหรับ
กำรด ำเนินกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง ในปีกำรศึกษำ 
2561 และรอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำจำกองค์กรมหำชน 
 เพ่ือให้สอดคล้องตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมำตรฐำน
กำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบำล
โพธิ์ประทับช้ำง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เพื่อรองรับระบบกำร
ประกันคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ดูแลควำมเรียบร้อย ติดตำมและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ประกอบด้วย 
  1. นำยเชำวน์ฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ประธำน 
  2. นำยนิธิโรจน ์  วัฒนำบัวยิ้ม กรรมกำร 
  3. นำงสำวมะลิ  มนเดช  กรรมกำร 
  4. นำงวรรณำ  พรมมำ  กรรมกำร 
  5. นำงสำวเสำวณีย์ แก้ววิเชียร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6. นำงสำวธิติศิริ  ค ำพำลักษณ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  7. นำงอุทัยวรรณ  สวนสำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร มีหน้ำที่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำน กิจกรรม โครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนต่ำงๆ และวิเครำะห์สภำพของสถำนศึกษำตำมบ่งชี้ของมำตรฐำน ประกอบด้วย 
  มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย (14 มำตรฐำน 63 ตัวบ่งชี้) 
 
 



มาตรฐานด้านปัจจัย (3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้) ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ (10 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ (3 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 3 สถำนศึกษำมีจ ำนวนเด็ก มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ (4 ตัวบ่งชี้) 
 คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  1. นำงสำวธัญญำภรณ์ บัวดี  หัวหน้ำ 
  2. นำงปรฑิตำ  หฤทัยสกุลวงศ์ กรรมกำร 
  3. นำงสิริรัตน์  ขำวผ่อง  กรรมกำร 
  4. นำงกิมฮวน  พิลำ  กรรมกำร 
  5. นำงปริญญำ  ร่วมสกุล  กรรมกำร 
มาตรฐานด้านกระบวนการ (5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้) ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่ 4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (5 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 5 สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ (6 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 6 สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น (2 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 7 สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (8 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำย และแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็นมำตรกำรเสริมเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น (2 ตัวบ่งชี้) 
 คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  1. นำงนรินทร์   หำดอ่อน  หัวหน้ำ 
  2. นำงอำรีย์  อำสมำน   กรรมกำร 
  3. นำงสำวธำนิศสิตำ มีบุญ   กรรมกำร 
  4. นำงสำวรุ่งนภำ ชัยมงคล   กรรมกำร 
  5. นำงสำวสุริยำพร คตยิ้ม   กรรมกำร 
มาตรฐานด้านผลผลิต ( 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้) ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่ 9 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย (3 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 10 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจเหมำะสมตำมวัย (3 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 11 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม เหมำะสมกับวัย (6 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 12 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมตำมวัย (5 ตัวบ่งชี้) 



 มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้น (2 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 14 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และเด็กมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชม (4 ตัว
บ่งชี้) 
  คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  1. นำงสำวธิติศิริ  ค ำพำลักษณ์  หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวประภัสสร  จิรพัฒน์สกุล  กรรมกำร 
  3. นำงสำววรรณิกำ จันเข็ม   กรรมกำร 
  4. นำงนัยนำ  พ่ึงลออ   กรรมกำร 
 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้) ประกอบด้วย 
มาตรฐานด้านปัจจัย (3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้) ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (10 
ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ (3 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 3 สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียน มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ (4 ตัวบ่งชี้) 
 คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  1. นำงวรรณำ  พรมมำ   หัวหน้ำ 
  2. นำงดำวรุ่ง  สำยบัว   กรรมกำร 
  3. นำงภัทรปภำ  ภัทรพรวรโชต ิ  กรรมกำร 
  4. นำงสุพัตรำ  เหมบุรุษ   กรรมกำร 
  5. นำงสำวสุธีมนต์ ชัยชนะ   กรรมกำร 
  6. นำยจิตรคุปต์  มำลำ   กรรมกำร 
  7. นำยกรกช  ภูส ำเภำ   กรรมกำร 
มาตรฐานด้านกระบวนการ (5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้) ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่ 4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (5 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 5 สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (6 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 6 สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น (2 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 7 สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (8 ตัวบ่งชี้) 



 มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำย และแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำท่ีเป็นมำตรกำรเสริมเพ่ิม
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น (2 ตัวบ่งชี้) 
 คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  1. นำงสำวมะลิ   มนเดช  หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวหทัยรัตน์ ขุนรักพรหม กรรมกำร 
  3. นำงสำวเสำวณีย์ แก้ววิเชียร กรรมกำร 
  4. นำงสำวจุฑำมำศ  สิงห์ลอ  กรรมกำร 
  5. นำงสำวลัทธยำ คิมสนิท  กรรมกำร 
  6. นำงสำวสุคนธำ ผำสุก  กรรมกำร 
  7. นำงสำวจุฬำลักษณ์ ปรำบสมรชัย กรรมกำร 
  8. นำงสำวธนิตำ  เอกธวัชชัย กรรมกำร 
  9. นำงสำวสุณัฐชำ ภักดิ์สุขเจริญ กรรมกำร 
  10. นำงสำวปัทมวรรณ ศรีดอนชัย กรรมกำร 
มาตรฐานด้านผลผลิต (6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้) ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ (8 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 10 ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน (4 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออำชีพสุจริต (3 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 12 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข (2 ตัวบ่งชี้)  
 มำตรฐำนที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี และมีสุนทรียภำพ (5 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที ่15 สถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้น (2 ตัวบ่งชี้) 
 มำตรฐำนที่ 16 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและผู้เรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ ของผู้ปกครองและชุมชน (4 
ตัวบ่งชี้) 
 คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  1. นำยนิธิโรจน ์  วัฒนำบัวยิ้ม  หัวหน้ำ 
  2. นำยภูมิประสิทธิ์ ไวยวงศ ์   กรรมกำร 
  3. นำงสำวรัตติกรณ์ สุขเปีย   กรรมกำร 
  4. นำยด ำรงค์ชัย  ถำวรศักดิ์  กรรมกำร 
  5. นำงสำวนิรัชดำ สุขหนุน   กรรมกำร 



  6. นำงสำวอำทิตตญำ ปิติสำร   กรรมกำร 
  7. นำงสำวนลิน ี  ใจเจริญ   กรรมกำร 
  8. นำยอรรถพล  ก้อนเพ็ชร์  กรรมกำร 
  9. นำงสำวนุสรำ  เนตรภู่   กรรมกำร 
  10. นำงสำวนุจรินทร์ อินทร์งำม  กรรมกำร 
  11. นำงสำวเสำวภำ พรมมำ   กรรมกำร 
  12. นำยภูมินทร์  โกสุม   กรรมกำร 
  13. นำงสำวปุญญำรัศมิ์ เทียมศร   กรรมกำร 
  14. นำงสำวกุลธิดำ เอ่ียมอำจ  กรรมกำร 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรำยงำน มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยใน 
คณะกรรมกำรภำยใน  คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ มำด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) เพ่ือรำยงำนต้นสังกัดต่อไป ประกอบด้วย 

 1. นำงอุทัยวรรณ  สวนสำร   หัวหน้ำ 
 2. นำงสำวประภัสสร จิระพัฒน์สกุล  กรรมกำร 
 3. นำงวรรณิกำ  จันเข็ม   กรรมกำร 
 4. นำงสำวธำนิศสิตำ มีบุญ   กรรมกำร 
 5. นำงสำวเสำวภำ พรมมำ   กรรมกำร 
 6. นำงสำวหทัยรัตน์ ขุนรักพรหม  กรรมกำร 
 7. นำงสำวสุณัฐชำ ภักดิ์สุขเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 8. นำงสำวธิติศิริ  ค ำพำลักษณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย และมี

ประสิทธิภำพโดยเคร่งครัด อย่ำให้เกิดควำมเสียหำยได้ 
 
    สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 

      
     (นำยเชำวน์ฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์) 
     ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง  
    


