คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 023/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
ที่บัญญัติไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดาเนิ น การอย่างต่อเนื่ อง โดยให้ มีการจัดทาการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสั งกัด
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่ อนาไปสู่ การพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อรองรับการประกันภายนอก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น มีความตระหนักและเห็นความสาคั ญของการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาจึงจัดให้มีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นมาเพื่อพัฒนางานต่างๆ
ให้ เป็ น ระบบมีป ระสิ ทธิภ าพตามเกณฑ์มาตรฐานและเพื่ อรองรับ การประเมินของหน่วยงานต้นสั งกัดและ
หน่วยงานภายนอกต่อไป
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ยส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ งขอแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นางผ่องพรรณ
ปินตาแสน
ประธาน
2. นายมงคล
ใบแสง
รองประธาน
3. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
กรรมการ
4. นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาแนะนา กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
ประธาน
2. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
3. นางโสพิชชาญ์
สมใจ
กรรมการ
4. นางสาวพัชญ์วิสาข์
จันทพิมพ์
กรรมการ
5. นางสาวอรนรินทร์
มุกดา
กรรมการ
6. นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ตรวจสอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาต่อต้นสังกัด
3. คณะกรรมกำรดำเนินงำนประเมินในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย

มำตรฐำนด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ
1. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
2. นางสาววาสนา
มุกดาสวรรค์

หัวหน้างาน
กรรมการและเลขานุการ

มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ
1. นางสาวนงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
2. นางสาวสุภารัตน์
อุทธิยา
3. นางสาวจิณณ์ณิชา
สมุดความ
4. นางสาวณิชาภา
ผ่องใส

หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มำตรฐำนด้ำนผลผลิตทำงกำรศึกษำ
1. นางลภัสรดา
ดินหม้อ
หัวหน้างาน
2. นางสาวเฌนิศา
ครุฑเงิน
กรรมการ
3. นางณัชชา
ธนันวงค์
กรรมการ
4. นางสาวธวัลหทัย
ฟูฟนั้
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดทาแฟ้มมาตรฐาน รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการประเมิน
ในมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบ
4. คณะกรรมกำรดำเนินงำนประเมินในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ
นางจิรารักษ์
ตุลาชม
หัวหน้างาน
มำตรฐำนที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ
1. นางจิรารักษ์
ตุลาชม
กรรมการ
2. นางสาวอรสา
พรมโมคัก
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้นำและมีควำมสำมำรถในกำร
บริหำร จัดกำรศึกษำ
1. นายศิวาพร
เกษแก้ว
กรรมการ
2. นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 3 สถำนศึกษำมีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
เป็นสังคม แห่งกำรเรียนรู้
1. นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
กรรมการ
2. นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ
นางทัศนีย์
แสงศรีจันทร์
หัวหน้างาน
มำตรฐำนที่ 4 สถำนศึกษำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
1. นางสาวเสาวลักษณ์
คนบุญ
กรรมการ
2. นายธนทรัพย์
เฉียบแหลม
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 5 สถำนศึกษำจัดทำ และบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. นางสาวอภิสรา
วงค์แก้ว
กรรมการ
2. นายนพฤทธิ์
ธิวรรณ์
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 6 สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น
1. นายนันทการ
ศรีธิดง
กรรมการ
2. นายนพรัตน์
บุญเทพ
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 7 สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพในสถำนศึกษำ
1. นางทัศนีย์
แสงศรีจันทร์
กรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์
คายันต์
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็นมำตรกำร
เสริมเพื่อ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น
1. นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
กรรมการ
2. นายพิเชษฐ์
ขันเชียง
กรรมการ
มำตรฐำนด้ำนผลผลิตทำงกำรศึกษำ
นางเครือวัลย์
อุตมะโน
หัวหน้างาน
มำตรฐำนที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์
นายชาติชาย
เบญจวรรณ
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 10 ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรณนะสำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน
1. นายวิชัย
แก้วปวน
กรรมการ
2. นายภัทรภณ
ดวงภู
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำ งำน สำมำรถทำงำนร่วมกับ ผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดี ต่ออำชีพสุจริต
นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 12 ผู้เรียนมีควำมสำมรถในกำรคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองรักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1. นางสาวภัสสุรีย์
เพ็ญกุล
กรรมการ
2. นางสาวสุวิมล
นะใจ
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดีและมีสุนทรียภำพ
1. นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
2. นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 15 สถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำวิสัยทัศน์และจุดเน้น
1. นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการ
2. นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
กรรมการ

มำตรฐำนที่ 16 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและผู้เรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

นางสาวศิริรัตน์
พรหมณี
กรรมการ
มำตรฐำนที่ 17 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
กรรมการ
มีหน้ำที่ จัดทาแฟ้มมาตรฐาน รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการประเมิน
ในมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบ
5. คณะกรรมกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
1. นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
ประธาน
2. นางโสพิชชาญ์
สมใจ
รองประธาน
3. นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดทาแฟ้มคาสั่งโรงเรียน และจัดทารูปเล่มสารสนเทศ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
6. คณะกรรมกำรจัดทำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
นายกฤษณะ
ปิกวงศ์
กรรมการ
มีหน้ำที่ จัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการสอบ O-NET ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียนและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล
1. นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
ประธาน
2. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
3. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ ำ ที่ วัด ผล/ประเมิ น ผลหลั งเสร็จ สิ้ น กิ จ กรรม พร้อ มทั้ งสรุป กิ จ กรรมเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไข
ปรับปรุงต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

( นางผ่องพรรณ ปินตาแสน )
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

