
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 
ท่ี 027/256๒ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 256๑ 

 

 สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับ
มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       
ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา           
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท าการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันภายนอก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น มีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพสถานศึกษาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการประเมินของหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกต่อไป 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1. นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  ประธาน  
 2. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ ์  รองประธาน 
 3. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการ 
 4. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าแนะน า ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 



2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 1.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  ประธาน 
      2.  นางเครือวัลย์   อุตมะโน   รองประธาน 
 3.  นายกฤษณะ   ปิกวงศ์   กรรมการ 
 4.  นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์  กรรมการ 
 5.  นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ตรวจสอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาต่อต้นสังกัด 
 
  3.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
 

หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
     นางสาวจุฑามาศ    เหรียญแก้ว  หัวหน้างาน  
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.  นางสาวเฌนิศา    ครุฑเงิน   หัวหน้างาน  

     ๒.  นางลภัสรดา    ดินหม้อ   กรรมการ 
  ๓.  นางสาวอรสา    พรมโมคัก  กรรมการ 

๔.  นางสาวณัฏฐิยา    น ้าสา   กรรมการ 
      ๕.  นางสาวสุภารัตน์    อุทธิยา   กรรมการและเลขานุการ   
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑.  นางชลภัสสรณ์    หมื่นอาจยิ ม  หัวหน้างาน 
     ๒.  นางสาวจิณณ์ณิชา    สมุดความ  กรรมการและเลขานุการ   
 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
     ๑.  นางสาวนงลักษณ์    วงค์ราษฎร์  หัวหน้างาน 
     ๒.  นางสาวชฎาพร    เก่งการท้า  กรรมการ 
     ๓.  นางสาวกาญจนา    จินะ   กรรมการ 
     ๔.  นางสาวณิชาภา    ผ่องใส   กรรมการและเลขานุการ   
 

 มีหน้ำที่   จัดท าแฟ้มมาตรฐาน รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง พร้อมท้ังรายงานสรุปผลการประเมิน
ในมาตรฐานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 



  4.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  หัวหน้างาน 
 

 มำตรฐำนท่ี ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
     นางเครือวัลย์   อุตมะโน   หัวหน้างาน 
  

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
 

๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
๑.  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการ  

      ๒.  นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล   กรรมการ 
 

  ๒)  มีควำมสำมรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ     

๑.  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการ  
      ๒.  นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล   กรรมการ 
 

 ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
         นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   กรรมการ 
 

 ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
       นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   กรรมการ 
 

 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการ  

  ๒.  นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   กรรมการ 
 

 ๖)  มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ   
๑.  นางโสพิชชาญ์ สมใจ   กรรมการ  

  ๒.  นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ ์  กรรมการ 
  

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
๑.  นายวิชัย  แก้วปวน  กรรมการ  

      ๒.  นางสาวปฏิญญา ทองดี   กรรมการ 
   

 ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
๑.  นายชาติชาย  เบญจวรรณ  กรรมการ  

      ๒.  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ 



 ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
๑.  นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ  

      ๒.  นายนันทการ  ศรีธิดง   กรรมการ 
 

  ๔)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
๑.  นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการ  

      ๒.  นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์  กรรมการ 
 

 มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
       นางสาวกฤติญา    กิติมา   หัวหน้างาน 
  

๒.๑  เป้ำหมำย วิสันทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศกึษำก ำหนดชัดเจน 

๑.  นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการ  
      ๒.  นางสาวอารยา สุขสบาย  กรรมการ 
 

 ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ   
๑.  นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการ  

      ๒.  นางสาวอารยา สุขสบาย  กรรมการ 
 
 ๒.๓  มีด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ         
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย   

๑.  นางสาวอภิสรา วงค์แก้ว   กรรมการ  
      ๒.  นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม  กรรมการ 
 

 ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยงชำญทำงวิชำชีพ   
  1.  นางปรียาภัทร์ ตุลาชม   กรรมการ 
  2.  นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
  

 ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
1.  นายประชัน  หาญจริง  กรรมการ 

  2.  นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 
  ๓.  นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล   กรรมการ 
 

 มำตรฐำนท่ี ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ  
       นายศิริพงษ ์  ล้ิมพรเสมานนท์  หัวหน้างาน 
  

๓.๑  จัดกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและกำรปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้    
ในชีวิตประจ ำวัน 

๑.  นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา   กรรมการ  
      ๒.  นางสาวพงษ์ผกา พิลายนต์  กรรมการ 
 

 



๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
๑.  นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  กรรมการ  

      ๒.  นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์   กรรมการ 
 

๓.๓  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผ็เรียน 
๑.  นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น   กรรมการ  

      ๒.  นางสาววธัญกมล นะใจ   กรรมการ 
 

๓.๔  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
๑.  นางประภาพร อะทะยศ  กรรมการ  

      ๒.  นายกิตฏพิงษ์ กันทะวงศ์  กรรมการ 
 

๓.๕  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
๑.  นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์  กรรมการ  

      ๒.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการ 
 

 มีหน้ำที่   จัดท าแฟ้มมาตรฐาน รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง พร้อมท้ังรายงานสรุปผลการประเมิน
ในมาตรฐานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
     
5.  คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
 1.  นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสด์ิ  ประธาน 
 2.  นางโสพิชชาญ์  สมใจ   รองประธาน 
 3.  นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   กรรมการ 
 4.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที่   จัดท าแฟ้มค าส่ังโรงเรียน แฟ้มสรุปรายงานโครงการ และจัดท ารูปเล่มสารสนเทศ ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

6.  คณะกรรมกำรจัดท ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและออกแบบแฟ้มทุกมำตรฐำน 
      นายกฤษณะ   ปิกวงค์   กรรมการ 
 

มีหน้ำที่  จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการสอบ O-NET  ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และออกแบบแฟ้มทุกมาตรฐาน 
  

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล 
 1.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  ประธาน   
 2.  นางเครือวัลย์   อุตมะโน   รองประธาน 
 3.  นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  

 

มีหน้ำที่  วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จส้ินกิจกรรม พร้อมท้ังสรุปกิจกรรมเพื่อด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงต่อไป 



 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๘  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 256๒ 
  
 
 
 

( นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 


