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ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๑  วัดพระงำม  ( สำมัคคีพิทยำ ) 

ที่    42    /  ๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมนิคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดบักำรศกึษำปฐมวัย 
*********************** 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2554  หมวด 6  มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย  ระบบประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 โดยข้อ 14 และ ข้อ 15 ของกฎกระทรวงฉบับน้ี  ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยให้ถือว่าก ารประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา  ท่ีต้องการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ได้ก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา)   ได้ด าเนินการตามนโยบายในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2558  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   มีหน้าท่ี   ก าหนดแผนและจัดท าปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ในสถานศึกษา  จัดท าและบริหารการใช้คู่มือและแบบประเมินต่างๆ ให้เพียงพอตามความจ าเป็น   
    ด าเนินการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน  ด าเนินการประเมินตามแผน ประมวลผลสรุปและวิเคราะห์ 
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   จัดท ารายงานประเมิน   ให้ค าปรึกษา   และแก้ไข 
    ปัญหา   เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 1.1  นางนิรมล  วิบูลมงคล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 1.2  นางรัชนี วรรณศิริ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.3  จ.อ.หญิงวัชรี  โชติรัตน์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.4  นางประภัสสร  ดวงสินธุ์  นักวิชาการ    กรรมการ 
 1.5  นายประกิต  สิริสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 1.6  นายสุรพิบูลย์  คงทรัพย์พชร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 1.7  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ ครูปฐมวัย    กรรมการ 
 1.8  นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์ หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.9  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำมำตรฐำนและตัวบ่งชี้   มีหน้าท่ี    
ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ติดตามเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  จัดท าแฟ้ม  
สรุปผลการด าเนินการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  ประเมินและสรุปผลคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมิน  วิเคราะห์ผล  เสนอแนวทางการพัฒนา  จัดท ารายงานผลการประเมิน  ประกอบด้วย 
2.1  คณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนปัจจัย  
      มำตรฐำน ที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       ประกอบด้วย 

   2.1.1  นางรัชนี  วรรณศิริ          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.1.2  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู    กรรมการ 
   2.1.3  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.1.4  นางสาวยุพิน  ใจอดทน          ครู    กรรมการ 
   2.1.5  นางกฤษณา  มาเจริญ  ครู    กรรมการ 
   2.1.6  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  ครู    กรรมการ 
   2.1.5  นางอภิษา  ฉิ่งทองค า        ครู                  กรรมการและเลขานุการ 
      มำตรฐำนที่ 2   ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ  
       บริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย   
    2.2.1  นางรัชนี  วรรณศิริ    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.2.2  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.2.3  นายเปรมชัย  เกิดคล้าย  ครู    กรรมการ 
   2.2.4  นางสาวอุทัยรัตน์  ทองเนื้อตัน ครู      กรรมการ 
   2.2.5  นางสาวพิชญา  พัชรสุรบดี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
      มำตรฐำนที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น  
       สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
       2.3.1  จ.อ. หญิง วัชรี  โชติรัตน์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.3.2  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ   คร ู    กรรมการ 
       2.3.3  นายปริญญา  วงษ์ศรี   คร ู    กรรมการ 
       2.3.4  นางสาวศิริวรรณ  พุ่มรินทร์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
2.2  คณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ   
      มำตรฐำนที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 

   2.4.1  จ.อ. หญิง วัชรี  โชติรัตน์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.5.2  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.4.4  นางสาวอมราพร  นันทรัตน์สกุล ครู         กรรมการ 
   2.4.5  นางสุพินยา  ใจรื่น   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
      มำตรฐำนที่ ๕   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 

   2.5.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
   2.5.2  นางอภิษา  ฉิ่งทองค า        ครู    กรรมการ 
   2.5.3  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.5.4  นางสาวยุพิน  ใจอดทน          ครู    กรรมการ 
   2.5.5  นางกฤษณา  มาเจริญ  ครู    กรรมการ 
   2.5.6  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  ครู    กรรมการ 
   2.5.7  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู                  กรรมการและเลขานุการ 
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      มำตรฐำนที่ ๖   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

       2.6.1  จ.อ. หญิง วัชรี  โชติรัตน์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.6.2  นางกฤษณา  มาเจริญ   คร ู    กรรมการ 
       2.6.3  นางณัฎฐินี  คณาลัยวุฒิพงศ์  คร ู    กรรมการ 
       2.6.4  นางสาวชยาภา  ดวงศรี   ครูปฏิบัติการสอน  กรรมการ 
       2.6.5  นางสาวศิริรัตน์  แซ่ปึง   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
       มำตรฐำนที่ ๗   สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

       2.7.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.7.2  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม   คร ู    กรรมการ 
       2.7.3  นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธ์ุ  คร ู    กรรมการ 
       2.7.4  นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
       มำตรฐำนที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม  
       เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ประกอบด้วย 

       2.8.1  นางรัชนี  วรรณศิริ    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.8.2  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม   คร ู    กรรมการ 
       2.8.3  นายสุชาติ  เหลาโชติ   คร ู    กรรมการ 
       2.8.4  นางสาวบุษกร  แดงโพธิชา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

2.3  คณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนผลผลิตทำงกำรศึกษำ    
       มำตรฐำนที่ ๙   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย ประกอบด้วย 
   2.9.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.9.2  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู    กรรมการ 
   2.9.3  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.9.4  นางสาวยุพิน  ใจอดทน          ครู    กรรมการ 
   2.9.5  นางอภิษา  ฉิ่งทองค า        ครู    กรรมการ 
   2.9.6  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  ครู    กรรมการ 
   2.9.5  นางกฤษณา  มาเจริญ  ครู                  กรรมการและเลขานุการ 
       มำตรฐำนที่ ๑๐   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย ประกอบด้วย 
   2.10.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.10.2  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู    กรรมการ 
   2.10.3  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.10.4  นางสาวยุพิน  ใจอดทน          ครู    กรรมการ 
   2.10.5  นางกฤษณา  มาเจริญ  ครู    กรรมการ 
   2.10.6  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  ครู    กรรมการ 
   2.10.5  นางอภิษา  ฉิ่งทองค า        ครู                  กรรมการและเลขานุการ 
       มำตรฐำนที่ ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะตามวัย ประกอบด้วย 
   2.11.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.11.2  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู    กรรมการ 
   2.11.3  นางอภิษา  ฉิ่งทองค า        ครู    กรรมการ 
   2.11.4  นางสาวยุพิน  ใจอดทน          ครู    กรรมการ 
   2.11.5  นางกฤษณา  มาเจริญ  ครู    กรรมการ 
   2.11.6  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  ครู    กรรมการ 
   2.11.7  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู                  กรรมการและเลขานุการ    
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       มำตรฐำนที่ ๑๒  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย ประกอบด้วย 
   2.12.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.12.2  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.12.3  นางอภิษา  ฉิ่งทองค า        ครู    กรรมการ 
   2.12.4  นางสาวยุพิน  ใจอดทน          ครู    กรรมการ 
   2.12.5  นางกฤษณา  มาเจริญ  ครู    กรรมการ 
   2.12.6  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  ครู    กรรมการ 
   2.12.7  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู                  กรรมการและเลขานุการ    
      มำตรฐำนที่ ๑3  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ประกอบด้วย 
       2.13.1  นางรัชนี  วรรณศิริ     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.13.2  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม   คร ู    กรรมการ 
       2.13.3  นางสุนิตย์ จั่นทอง   คร ู    กรรมการ 
       2.13.4  นางสาวณัฐชยานันต์  ทองธรรมจินดา คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
       มำตรฐำนที่ ๑4  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
       ประกอบด้วย 
       2.14.1  จ.อ. หญิงวัชรี  โชติรัตน์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.14.2  นายจรัญ  คงสังข์   คร ู    กรรมการ 
       2.14.3  นายมนตรี  แก้วนิตย์   คร ู    กรรมการ 
       2.14.4  นางศิริมล  ปริสุทธิวงศ์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    มีหน้าท่ี ศึกษาคู่มือและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียนของผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และระดับช้ันมัธยมศึกษา 
    ปีท่ี 3  ด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบและสรุปผลการประเมิน  รายงานผลการประเมินให้เป็นไป 
    ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
 3.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 3.2  นางสุพินยา  ใจรื่น   หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 กรรมการ 
 3.3  นางณัฎฐินี  คณาลัยวุฒิพงศ์  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กรรมการ 
 3.4  นายมนตรี  แก้วนิตย์   หัวหน้าสายช้ันมัธยมมศึกษาปีท่ี 3 กรรมการ 
     3.5  นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธุ์  ครู    กรรมการ        
 3.6  นางสาวภูษณิศา   ค าสิงห์  ครู    กรรมการ 
 3.7  นางสาวสุภาภรณ์  ศรีวรนันท์  ครู    กรรมการ 
 3.8  นายสรพจน์  วรประชา   ครู    กรรมการ 
 3.9  นางสาวรุจิรา  วรประชา   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง   มีหน้าท่ี ส าเนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานของ 
     ระดับปฐมวัย และระดับข้ันพื้นฐาน จัดท าข้อมูลส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จัดพิมพ์  ตรวจทาน  และจัดท ารูปเล่ม   
     ประกอบด้วย 
 4.1  นางนิรมล  วิบูลมงคล   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
     4.2  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
     4.3  นางรัชนี  วรรณศิริ   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
     4.4  จ.อ. หญิงวัชรี  โชติรัตน์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 4.5  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู    กรรมการ 
 4.6  นางสุพินยา  ใจรื่น   ครู      กรรมการ 
 4.7  นางสาวยุพิน  ใจอดทน   ครู    กรรมการ 
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 4.8  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
 4.9  นางกฤษณา  มาเจริญ   ครู    กรรมการ 
 4.10  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  ครู    กรรมการ 
 4.11  นางอภิษา  ฉิ่งทองค า   ครู    กรรมการ 
 4.12  นางนิภาพร  ดีพรม   ครู    กรรมการ 
 4.13  นางสาวพิชญา  พัชรสุรบดี  ครู    กรรมการ 
 4.14  นางสาวศิริวรรณ  พุ่มรินทร์  ครู    กรรมการ 
 4.15  นางสาวจิราภรณ์  บุญณรงค์  ครู    กรรมการ 
 4.16  นางสุพินยา  ใจรื่น   ครู    กรรมการ 
 4.17  นางสาวศิริรัตน์  แซ่ปึง   ครู    กรรมการ 
 4.18  นางสาวสิริมาส  สุวรรณกูฏ  ครู    กรรมการ 
 4.19  นายสรพจน์  วรประชา  ครู    กรรมการ 
 4.20  นางสาวปิยารัชน์  ปานเจริญ  ครู    กรรมการ 
 4.21  นางภูมิใจ  อ่อนพันธ์   ครู    กรรมการ 
 4.22  นางธนภร  นฤมิตสุนทร  ครู    กรรมการ 
 4.23  นางสุภาภรณ์  ศรีวรนันท์  ครู    กรรมการ 
 4.24  นางสาวณัฐชยานันต์  ทองธรรมจินดา ครู    กรรมการ 
     4.25  นางศิริมล  ปริสุทธิวงศ์   ครู    กรรมการ 
     4.26  นางสาวบุษกร  แดงโพธิชา  ครู    กรรมการ 
 4.27  นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธุ์  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.28  นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์  ครู      กรรมการและเลขานุการ 

   ท้ังนี้    ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง   ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้   
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบังเกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป 

               ส่ัง  ณ วันท่ี  21  เมษายน  พ.ศ. 2560 

                                                                          

                    ( นางนิรมล  วิบูลมงคล )    
                      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา) 
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ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๑  วัดพระงำม  ( สำมัคคีพิทยำ ) 

ที่   43    /  ๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมนิคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดบักำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 
*********************** 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2554  หมวด 6  มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย  ระบบประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 โดยข้อ 14 และ ข้อ 15 ของกฎกระทรวงฉบับน้ี  ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา  ท่ีต้องการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ได้ก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา)   ได้ด าเนินการตามนโยบายในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2558  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   มีหน้าท่ี   ก าหนดแผนและจัดท าปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ในสถานศึกษา  จัดท าและบริหารการใช้คู่มือและแบบประเมินต่างๆ ให้เพียงพอตามความจ าเป็น   
    ด าเนินการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน  ด าเนินการประเมินตามแผน ประมวลผลสรุปและวิเคราะห ์
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   จัดท ารายงานประเมิน   ให้ค าปรึกษา   และแก้ไข 
    ปัญหา   เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 1.1  นางนิรมล  วิบูลมงคล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 1.2  นางรัชนี วรรณศิริ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.3  จ.อ.หญิงวัชรี  โชติรัตน์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.4  นางประภัสสร  ดวงสินธุ์  นักวิชาการ    กรรมการ 
 1.5  นายประกิต  สิริสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 1.6  นายสุรพิบูลย์  คงทรัพย์พชร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 1.7  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ ครูปฐมวัย    กรรมการ 
 1.8  นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์ หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.9  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำมำตรฐำนและตัวบ่งชี้   มีหน้าท่ี    
ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ติดตามเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  จัดท าแฟ้ม  
สรุปผลการด าเนินการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  ประเมินและสรุปผลคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมิน  วิเคราะห์ผล  เสนอแนวทางการพัฒนา  จัดท ารายงานผลการประเมิน  ประกอบด้วย 
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2.1  คณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนปัจจัย  
      มำตรฐำน ที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       ประกอบด้วย 

   2.1.1  นางรัชนี  วรรณศิริ          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.1.2  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู    กรรมการ 
   2.1.3  นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช  ครู    กรรมการ 
   2.1.4  นางเบญญาภา  เรืองอุไร          ครู    กรรมการ 
   2.1.5  นางนิภาพร  ดีพรม        ครู                  กรรมการและเลขานุการ 
      มำตรฐำนที่ 2   ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ  
       บริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย   
    2.2.1  นางรัชนี  วรรณศิริ    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.2.2  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.2.3  นายเปรมชัย  เกิดคล้อย  ครู    กรรมการ 
   2.2.4  นางสาวอุทัยรัตน์  ทองเนื้อตัน ครู      กรรมการ 
   2.2.5  นางสาวพิชญา  พัชรสุรบดี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
      มำตรฐำนที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น  
       สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
       2.3.1  จ.อ. หญิง วัชรี  โชติรัตน์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.3.2  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ   คร ู    กรรมการ 
       2.3.3  นายปริญญา  วงษ์ศรี   คร ู    กรรมการ 
       2.3.4  นางสาวศิริวรรณ  พุ่มรินทร์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
2.2  คณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ   
      มำตรฐำนที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 

   2.4.1  จ.อ. หญิง วัชรี  โชติรัตน์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
   2.4.2  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
   2.4.3  นางสาวอมราพร  นันทรัตน์สกุล ครู         กรรมการ 
   2.4.4  นางสุพินยา  ใจรื่น   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
      มำตรฐำนที่ ๕   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 

    2.5.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
    2.5.2  นางสาวยุพิน  ใจอดทน  ครู    กรรมการ 
    2.5.3  นางสาวรุจิรา  วรประชา   ครู      กรรมการ 
    2.5.4  นางสาวกัญญารัตน์  ช้อยเครือ ครูปฏิบัติการสอน  กรรมการ 
    2.5.5  นางสาวจิราภรณ์  บุญณรงค์  ครู      กรรมการและเลขานุการ 
       มำตรฐำนที่ ๖   สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

       2.6.1  จ.อ. หญิง วัชรี  โชติรัตน์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.6.2  นางกฤษณา  มาเจริญ   คร ู    กรรมการ 
       2.6.3  นางณัฎฐินี  คณาลัยวุฒิพงศ์  คร ู    กรรมการ 
       2.6.4  นางสาวชยาภา  ดวงศรี   ครปูฏิบัติการสอน   กรรมการ 
       2.6.5  นางสาวศิริรัตน์  แซ่ปึง   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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       มำตรฐำนที่ ๗   สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

       2.7.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.7.2  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม   คร ู    กรรมการ 
       2.7.3  นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธ์ุ  คร ู    กรรมการ 
       2.7.4  นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
       มำตรฐำนที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม  
       เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ประกอบด้วย 

       2.8.1  นางรัชนี  วรรณศิริ    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
       2.8.2  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม   คร ู    กรรมการ 
       2.8.3  นายสุชาติ  เหลาโชติ   คร ู    กรรมการ 
       2.8.4  นางสาวบุษกร  แดงโพธิชา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

2.3  คณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนผลผลิตทำงกำรศึกษำ    
       มำตรฐำนที่ ๙   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
       2.9.1  จ.อ.หญิงวัชรี  โชติรัตน์       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ             
       2.9.2  นายสุรศักด์ิ  รักราชการ   คร ู    กรรมการ 
       2.9.3  นางประนอม  ค าบุญมาก   คร ู    กรรมการ 
       2.9.4  นางสิริมาส  ชัยศิริพานิช   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

       มำตรฐำนที่ ๑๐   ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 
       2.10.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
       2.10.2  นางพิมพ์วิมน  สุขประเสริฐ  คร ู    กรรมการ  
       2.10.3  นายสรพจน์  วรประชา   คร ู    กรรมการและเลขานุการ         
       มำตรฐำนที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ  
       มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ประกอบด้วย 
   2.11.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
       2.11.2  นางสาวสุภัสสร  สุขใจ   ครูปฏิบัติการสอน   กรรมการ 
       2.11.3  นางสาวปิยารัชน์  ปานเจริญ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

       มำตรฐำนที่ ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ประกอบด้วย 
   2.12.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
       2.12.2  นางเพียงระพี  โรจน์วิภาต  คร ู    กรรมการ 
       2.12.3  นางสาวรวมผล  นกดารา  คร ู    กรรมการ 

       2.12.4  นางภูมิใจ  อ่อนพันธ ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ     
     มำตรฐำนที่ ๑3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
         อย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
     2.13.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
     2.13.2  นายธีรพจน์  คิดซื่อ  ครู      กรรมการ 
     2.13.3  นางธนภร  นฤมิตสุนทร            ครู    กรรมการและเลขานุการ 
       มำตรฐำนที่ ๑4  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ ประกอบด้วย 
         2.14.1  จ.อ. หญิงวัชรี  โชติรัตน์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
         2.14.2  นางสาวปรางค์ทอง ดีสวาสด์ิ  คร ู    กรรมการ 
         2.14.3  นายพรชัย  มั่งประสิทธ์ิ  คร ู    กรรมการ 
         2.14.4  นางสุภาภรณ์  ศรีวรนันท์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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        มำตรฐำนที่ ๑5  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ประกอบด้วย 
         2.15.1  นางรัชนี  วรรณศิริ     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
         2.15.2  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  คร ู    กรรมการ 
         2.15.3  นางสุนิตย์ จั่นทอง   คร ู    กรรมการ 
         2.15.4  นางสาวณัฐชยานันต์  ทองธรรมจินดา คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
        มำตรฐำนที่ ๑6  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
         ประกอบด้วย 
         2.16.1  จ.อ. หญิงวัชรี  โชติรัตน์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
         2.16.2  นายจรัญ  คงสังข์   คร ู    กรรมการ 
         2.16.3  นายมนตรี  แก้วนิตย์   คร ู    กรรมการ 
         2.16.4  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  คร ู    กรรมการ 
         2.16.4  นางศิริมล  ปริสุทธิวงศ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    มีหน้าท่ี ศึกษาคู่มือและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียนของผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และระดับช้ันมัธยมศึกษา 
    ปีท่ี 3  ด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบและสรุปผลการประเมิน  รายงานผลการประเมินให้เป็นไป 
    ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
 3.1  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 3.2  นางสุพินยา  ใจรื่น   หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กรรมการ 
 3.3  นางณัฎฐินี  คณาลัยวุฒิพงศ์  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กรรมการ 
 3.4  นายมนตรี  แก้วนิตย์   หัวหน้าสายช้ันมัธยมมศึกษาปีท่ี 3 กรรมการ 
     3.5  นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธุ์  ครู    กรรมการ        
 3.6  นางสาวภูษณิศา   ค าสิงห์  ครู    กรรมการ 
 3.7  นางสาวสุภาภรณ์  ศรีวรนันท์  ครู    กรรมการ 
 3.8  นายสรพจน์  วรประชา   ครู    กรรมการ 
 3.9  นางสาวรุจิรา  วรประชา   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง   มีหน้าท่ี ส าเนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานของ 
     ระดับปฐมวัย และระดับข้ันพื้นฐาน จัดท าข้อมูลส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จัดพิมพ์  ตรวจทาน  และจัดท ารูปเล่ม   
     ประกอบด้วย 
 4.1  นางนิรมล  วิบูลมงคล   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
     4.2  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
     4.3  นางรัชนี  วรรณศิริ   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
     4.4  จ.อ. หญิงวัชรี  โชติรัตน์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
 4.5  นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ  ครู    กรรมการ 
 4.6  นางสุพินยา  ใจรื่น   ครู      กรรมการ 
 4.7  นางสาวยุพิน  ใจอดทน   ครู    กรรมการ 
 4.8  นางสาวตรีชฏา  แก่นจันทร์  ครู    กรรมการ 
 4.9  นางกฤษณา  มาเจริญ   ครู    กรรมการ 
 4.10  นางสาวมณีรัตน์  ทิมหอม  ครู    กรรมการ 
 4.11  นางอภิษา  ฉิ่งทองค า   ครู    กรรมการ 
 4.12  นางนิภาพร  ดีพรม   ครู    กรรมการ 
 4.13  นางสาวพิชญา  พัชรสุรบดี  ครู    กรรมการ 
 4.14  นางสาวศิริวรรณ  พุ่มรินทร์  ครู    กรรมการ 
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 4.15  นางสาวจิราภรณ์  บุญณรงค์  ครู    กรรมการ 
 4.16  นางสุพินยา  ใจรื่น   ครู    กรรมการ 
 4.17  นางสาวศิริรัตน์  แซ่ปึง   ครู    กรรมการ 
 4.18  นางสาวสิริมาส  สุวรรณกูฏ  ครู    กรรมการ 
 4.19  นายสรพจน์  วรประชา  ครู    กรรมการ 
 4.20  นางสาวปิยารัชน์  ปานเจริญ  ครู    กรรมการ 
 4.21  นางภูมิใจ  อ่อนพันธ์   ครู    กรรมการ 
 4.22  นางธนภร  นฤมิตสุนทร์  ครู    กรรมการ 
 4.23  นางสุภาภรณ์  ศรีวรนันท์  ครู    กรรมการ 
 4.24  นางสาวณัฐชยานันต์  ทองธรรมจินดา ครู    กรรมการ 
     4.25  นางศิริมล  ปริสุทธิวงศ์   ครู    กรรมการ 
     4.26  นางสาวบุษกร  แดงโพธิชา  ครู    กรรมการ 
 4.27  นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.28  นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธ์  ครู      กรรมการและเลขานุการ 
 

   ท้ังนี้    ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง   ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้   
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบังเกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป 

               ส่ัง  ณ วันท่ี  21  เมษายน  พ.ศ. 2560 
 
                                                                            

               ( นางนิรมล  วิบูลมงคล )    
                        ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


