
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง 
ที่   38  /2561 

เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
---------------------------------------------- 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก ำหนดให้
หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรกำรบริกำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งก ำหนดให้
ออกกฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดกำรน ำสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นกำรสนองกฎกระทรวง โรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนกำร
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 
 
ภำรกิจที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  1. นำงหทัยรัตน์  ขุนรักพรม ผู้ช่วยคร ู ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวกุลธิดำ เอ่ียมอำจ ผู้ช่วยคร ู กรรมกำร 
  3. นำงสำวสุคนธำ ผำสุก  ผู้ช่วยคร ู กรรมกำร/เลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ 
  1. ศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ 
  2. พิจำรณำสำระส ำคัญท่ีก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริมของ
สถำนศึกษำ 
  3. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 
  4. ประกำศค่ำเป้ำหมำยแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 
ภำรกิจที่ 2  จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งมั่นคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
  1. นำงสำวมะลิ   มนเดช  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวเสำวนีย์  แก้ววิเชียร ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  3. นำงนพรัตน์  คล้ำยทอง พนักงำนจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



  มีหน้ำที่ 
  1. วิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ 
  2. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยต่ำง ๆ 
  3. ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน กิจกรรม โครงกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
  4. ก ำหนดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกภำยนอกที่สนับสนุนงำนวิชำกำร 
  5. ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ของบุคลำกรให้ชัดเจน 
  6. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน
และท้องถิ่น 
  7. ก ำหนดใช้งบประมำณและทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงกำร 
  8. เสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมเห็นชอบ 
  9. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  10. ก ำหนดปฏิทินกำรน ำแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ 
  11. เสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมเห็นชอบ 
  12. สถำนศึกษำนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
พัฒนำ 
 
ภำรกิจที่ 3 จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
  1. นำงวรรณำ  พรมมำ  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวจุฑำมำศ สิงห์ลอ  ผู้ช่วยคร ู กรรมกำร 
  3. นำงสำวนิรัชดำ สุขหนุน  ผู้ช่วยคร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ 
  1. จัดโครงสร้ำงหรือระบบกำรบริกำรของสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร / กิจกรรม 
 
 
 
 



ภำรกิจที่ 4 ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  1. นำยนิธิโรจน ์  วัฒนำบัวยิ้ม ครชู ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยด ำรงค์ชัย  ถำวรศักดิ์ คร ู  กรรมกำร 
  3. นำงสำวรัตติกรณ์ สุขเปีย  คร ู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ 
  1. น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติตำมกรอบระยะเวลำและกิจกรรมโครงกำร 
  2. ผู้รับผิดชอบ โครงกำร / กิจกรรม ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม 
 
ภำรกิจที่ 5 จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  1. นำงอุทัยวรรณ  สวนสำร  คร ู  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวสุธีมนต์ ชัยชนะ  ครูจ้ำงสอน กรรมกำร 
  3. นำงสุพัตรำ  เหมบุรุษ  ผู้ช่วยคร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ 
  1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 
  2. ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำท่ีระดับบุคคล และระดับสถำนศึกษำอย่ำงน้อย ภำคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
  3. รำยงำนและน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง 
พัฒนำ 
  4. เตรียมกำรและให้ควำมร่วมมือในกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้น
สังกัด 
 
ภำรกิจที่ 6 จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  1. นำงสำวธิติศิริ ค ำพำรักษ์ คร ู  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสิริรัตน์  ขำวผ่อง  ครูจ้ำงสอน กรรมกำร 
  3. นำงนลินี ใจเจริญ  ครูจ้ำงสอน กรรมกำร 
  4. นำงดำวรุ่ง สำยบัว  คร ู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ 



  1. ให้มีคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกที่หน่วยงำนต้นสังกัดขึ้นทะเบียนอย่ำงน้อย 1 คน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสม 
  3. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเพื่อจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
 
ภำรกิจที่ 7  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
  1. นำงสำวสุณัฐชำ ภักดิ์สุขเจริญ ผู้ช่วยคร ู ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวปัทมวรรณ ศรีดอนชัย ครูจ้ำงสอน กรรมกำร 
  3. นำงสำวอำทิตตญำ ปิติสำร  ครูจ้ำงสอน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่  
  1. สรุปและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่สะท้อน 
ภำพผู้เรียนและส ำเร็จของกำรบริหำรกำรจัดตำมรูปแบบที่หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด 
  2. น ำเสนอรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้ควำม
เห็นชอบ  
  3. เผยแพร่รำยงำนต่อสำธำรณชนหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
ภำรกิจที่ 8 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
  1. นำงสำวลัทธยำ คิมสนิท  ผู้ช่วยคร ู ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวปรฑิตำ หฤทัยสกุลวงศ์ คร ู  กรรมกำร 
  3. นำงสำวปุญญำรัศมิ์ เทียมศร  คร ู  กรรมกำร 
  4. นำงอำรีย์  อำสมำน  คร ู  กรรมกำร 
  5. นำงสำวธำนิศสสิตำ มิบุญ  คร ู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ 
  1. ส่งเสริมแนวคิดเรื่องประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
  2. น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเลือกสรรข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
  3. เผยแพร่ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ 
 



 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของรำชกำรโดยเคร่งครัด ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถำนศึกษำต่อไป 
 
     ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 

 
              (นำยเชำวน์ฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์) 
               ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง 
 
 


