คำสั่งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ที่ 89 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
…....................................................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ได้
กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่ าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื่องการบังคับ
บัญ ชาข้าราชการและบุ คลากรในสถานศึ กษา แต่ง ตั้ง บุค ลากรทางการศึก ษาของโรงเรียนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
ประธานกรรมการ
นายนพพร
อินมณี
รองประธานกรรมการ
นายณัฐพนกิจ
เยี่ยมบุญชัย
กรรมการ
นายทวี
สุนิมิตร
กรรมการ
นายสุนทร
มณฑา
กรรมการ
พระครูวิชัยบุญญาคม
กรรมการ
พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์
กรรมการ
นายบรรเจิด
รักซ้อน
กรรมการ
นางสุปันนา
กุญแจ
กรรมการ
นายธวัช
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นายวิชาญ
จุ้ยแจ้ง
กรรมการ
นายบุญส่ง
ใหญ่แจ่ม
กรรมการ
นายมงคล
อ่วมสะอาด
กรรมการ
นายสถิตย์
แสงทับ
กรรมการ

นายพุฒ
นางวัฒนา
นายมานพ
นางนงนุช

ก้อนทอง
สุนิมิตร
พลับเที่ยง
จันทร์สวาท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน
3. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
นางนงนุช
จันทร์สวาท
ประธานกรรมการ
นางน้ำฝน
อินทร์แสง
กรรมการ
นางสาวสราลี
สุทธิศาสตร์
กรรมการ
นางสาวดลพร
เอี่ยมจุ้ย
กรรมการ
นายสุเมธ
ราชประชุม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวชญานี
สุ่ยหนองใผ่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ
3. ดำเนินการให้มีการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิ จ
ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
4. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
5. พิ จ ารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาเพื ่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการอำนวยการ
6. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจำทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา)

7. ดำเนินการให้มี การเผยแพร่ระบบการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาให้หน่วยงานทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
8. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อ
นำไปสู่การปฏิบัติ
3. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
นางนงนุช
จันทร์สวาท
ประธานกรรมการ
นายสุเมธ
ราชประชุม
กรรมการ
นางน้ำฝน
อินทร์แสง
กรรมการ
นางสาวสราลี
สุทธิศาสตร์
กรรมการ
นายศรัณย์
เทพพักทัน
กรรมการ
นางสาวชญานี
สุ่ยหนองใผ่
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กำหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
4. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
5. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อ
สิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วย
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ผู้รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
นางนงนุช จันทร์สวาท (หัวหน้ามาตรฐาน)
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ นางน้ำฝน อินทร์แสง
การคิดคำนวณ
นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
นางสาวบุษกร พืชพันธ์
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
นายศรัณย์ เทพพักทัน

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวลักขณา เกิดโพชา
นางสาวพิมพ์ผกา ยิ่งโสภณ
นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่

นายมานพ พลับเที่ยง (หัวหน้ามาตรฐาน)
นายวศิน คล้ายแก้ว
นายเสกสรร ไทยยิ้ม
นายจักรินทร์ บุญหนัก
นายพลรบ บุญคงมา
นายกฤษณะ ภู่ห้อย
นายวรรณชัย พลับเที่ยง
นายพุฒ ก้อนทอง (หัวหน้ามาตรฐาน)
นางวัฒนา สุนิมิตร
นางบังเอิญ ก้อนทอง
นางสาวพัชราภรณ์ เนียมจันทร์
นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี
นางสาวจิราวัช คมสัน
นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ย
นางสาวนภัสสร ภาวธนา
นางสาวศิริวิมล อ่ำสุรา

นางสาวบุษกร พืชพันธ์
(หัวหน้ามาตรฐาน)
นายสุเมธ ราชประชุม
นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับ
นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร
นางสาวอารีรัตน์ อุ่นทอง

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ผู้รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ นางสาวอุษา เอี่ยมยอด
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

มีหน้าที่
1. ดำเนินการให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
3. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลรายงาน
ผลย้อนกลับในการนำไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

( นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

