
 

 

ค ำสั่ง โรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง  
ที่ ๙๑/๒๕๖๑ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
เรื่องกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
..................................................................... 

 
 โรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๖ มำตรำ ๔๘ ให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำร
ประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

๑. ที่ปรึกษำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ และเสนอ 
แนวทำง ก ำกับ และติดตำมเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และให้ควำมเห็นชอบอนุมัติ
รำยงำนประจ ำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ของโรงเรียน ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นำยวีระศักดิ์  แก้ววิเชียร ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
       ๑.๒ นำยบุญเชิด  คุ่ยคร้ำม  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมกำร 
      ๑.๓ นำงสำวภัทรนิษฐ์ คุม้ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
      ๑.๔ นำงวิไลรัตน์    ชมชืน่  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมกำร 
      ๑.๕ นำยไพโรจน์ เมืองทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
      ๑.๖ นำงสมทรง รัตนวิภำคกุล  ผู้ทรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร 
      ๑.๗ นำยสมยศ เอมใจ  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมกำร 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวก นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ผลกำรประเมิน 
คุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือรองรับกำรประเมิน
ภำยนอก ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นำยภูริชัย ต่ำยเกิด  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
      ๒.๒ นำยธวชั ขำวผ่อง  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
      ๒.๓ นำงสำวมะลิ มนเดช  คร ู    กรรมกำร 
      ๒.๔ นำงสำววรรณำ พรมมำ  คร ู    กรรมกำร 
      ๒.๕ นำงเสำวณีย์ แถลงกัน  คร ู    กรรมกำร 
      ๒.๖ นำยนิธิโรจน์ วัฒนำบัวยิ้ม  คร ู             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๒.๗ นำงอุทัยวรรณ สวนสำร  คร ู             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



 
๓. คณะกรรมกำรจัดรวบรวมข้อมูลตำมมำตรฐำนต่ำงๆ มีหน้ำที่ศึกษำตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล ศึกษำ  

วิเครำะห์ ประเมินผล สรุปและรำยงำนให้เสร็จสิ้น ประกอบด้วย มำตรฐำนต่ำงๆ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนได้เหมำะสมตำมระดับชั้น 
  ๒) ควำมสำมำรถในกำรเขียนได้เหมำะสมกับระดับชั้น 
  ๓) ควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรภำษำไทยได้เหมำะสมตำมระดับชั้น 
  ๔) ควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เหมำะสมกับระดับชั้น 
  ๕) ควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดค ำนวณ เหมำะสมตำมระดับชั้น 
  ๖) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
  ๗) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิจำรณญำณ และน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
  ๘) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และน ำปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสม 
  ๙) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย มี
ประสิทธิภำพ 
  ๑๐) ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ ของผู้เรียนมีพัฒนำกำรสูงขึ้นไม่ต่ ำกว่ำ ๕ เปอร์เซ็นต์ 
ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวสุณัฎชำ ภักดิ์สุขเจริญ 
๒. นำงสำวสุพัตรำ เหมบุรุษ 
๓. นำงวรรณิดำ ยอดเถื่อน 
๔. นำงสำวกำญกนก ปัญญำปุก 
๕. นำงธนิตำ เอกธวัชชัย 
๖. นำงสำวจุฬำลักษณ์ ปรำบสมรชัย 
๗. นำงสำวนุจรินทร์ อินทร์งำม 
๘. นำงสำวสุคนธำ ผำสุข 
๙. นำงสำวนลินี ใจเจริญ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีพฤติกรรมกำรไหว้ที่ถูกต้องตำมประเพณี 
๒) ปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีกำรออมเงินกับธนำคำรโรงเรียน 
๓) มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
๔) มีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทย และ 

แสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมในชีวิตประจ ำวัน 
 



๕) มีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรง 
๖) ควบคุมอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

ประกอบด้วย 
๑. นำยภูมิประสิทธิ์ ไวยวงศ์ 
๒. นำงสำวนิรัชดำ สุขหนุน 
๓. นำงสำวปุญญรัศมิ์ เทียมศร 
๔. นำงสำวสุคนธำ ผำสุข 
๕. นำยด ำรงค์ชัย ถำวรศักดิ์ 
๖. นำยอรรถพล ก้อนเพ็ชร์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร 
 ๒.๑ สถำนศึกษำมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  ๑) ประกำศค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน 
  ๒) มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมำตรฐำน 
  ๓) มีกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน 
 ๒.๓ พัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกคนและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง 
 ๒.๕ มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำครูและจัดให้มีกำรอบรมพัฒนำทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 ๒.๖ ส่งเสริมให้ครูร่วมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกระบวนกำรท ำงำนด้วยระบบ PLC 
 ๒.๗ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่ดีเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 ๒.๘ จัดให้มีกำรบริหำรงำนโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรบริหำรงำน 
 ๒.๙ ส่งเสริมให้ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ประกอบด้วย 

๑. นำยธวัช ขำวผ่อง 
๒. นำงอุทัยวรรณ สวนสำร 
๓. นำงสำวปัทมวรรณ ศรีดอนชัย 
๔. นำงสุพัตรำ เหมบุรุษ 
๕. นำงดำวรุ่ง สำยบัว 
๖. นำยกรกช ภูส ำเภำ 
๗. นำงสำวจุฑำรัตน์ จันทร์งิ้ว 
๘. นำงสำวนลินี ใจเจริญ 

 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๑) จัดกระบวนกำรสอนผ่ำนกระบวนกำรคิด 
  ๒) ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
  ๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ แสดงออกน ำเสนอผลงำน แสดงควำมคิดเห็น คิดเป็นท ำเป็น 
 ๓.๒ ให้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
  ๑) จัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยมำใช้ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  ๒) ได้เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ 
  ๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๑) มีกำรจัดบรรยำกำศ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม 
  ๒) มีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ และเอกสำรประจ ำชั้น ประจ ำวิชำอย่ำงเป็นระบบ 
  ๓) มีกำรก ำกับดูแลชั้นเรียน ประจ ำวิชำอย่ำงเป็นระบบ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  ๑) มีเกณฑ์กำรวัดผลประเมินผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
  ๒) น ำผลกำรวิจัยชั้นเรียนมำใช้แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน 
 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล 
  ๒) จัดกิจกรรม PLC เพ่ือหำข้อบกพร่องกำรสอนและน ำมำพัฒนำกำรสอน 
  ๓) มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Thinking School 
ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวพุวำรินทร์ อินทร์ปัญญำ 
๒. นำยอรรถพล ก้อนเพ็ชร์ 
๓. นำงสำวปรียำภรณ์ ปำนอ่อง 
๔. นำงสำวจุฑำรัตน์ จันทร์งิ้ว 
๕. นำยอรรถพันธ์ เป็งยำ 
๖. นำงสิริรัตน์ ขำวผ่อง 
๗. นำงสำวกอบกุล กลิ่นบุปผำ 
๘. นำงสำวกัญจนพร โคกเทียน 
๙. นำงสำวนุสรำ เนตรภู ่
๑๐. นำงสำวนุจรินทร์ อินทร์งำม 
๑๑. นำงสำวรัตติกรณ์ สุขเปีย 
๑๒. นำงสำวลัทธยำ คิมสนิท 
๑๓. นำงสำวกุลธิดำ เอี่ยมอำจ 



 
ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๑๔ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
          (นำยธวัช ขำวผ่อง) 
   รักษำรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง 
 
 
 
 


