
           
 

คำสั่งโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
ที่ 52 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

----------------------------------------- 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพ่ือการพัฒนา 
ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  

ประกอบด้วย     
  1)  นายปัญญา  โสดถานา ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2)  นายปรีชา   กองทรัพย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
  3)  นางธมนวรรณ  ประสาร คร ู              กรรมการ 
  ๔)  นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์ คร ู    กรรมการ 
  4)  นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี คร ู                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และเพ่ือเป็นกลไก

ในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานละที่กระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษา กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
  ๒.๒ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน ตามมาตรฐานการศึกษาของ 



สถานศึกษา  
๒.๓ ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ       

และวิธีการที่เหมาะสม  
๒.๕ ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา           

และนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
๒.๖ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสี่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

2.  คณะกรรมการตามมาตรฐาน  
 ๑.  มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน  

ประกอบด้วย     
1)  นางธมนวรรณ  ประสาร     ประธานกรรมการ 
2)  นายธีรพงษ์  ภู่ทอง            กรรมการ 
3)  นายประสาร   พัฒยา               กรรมการ 
4)  นางสาวอาริสา  นันทะสุข     กรรมการ 
๕)  นางสาววิราศิณี  ขันตรี                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์  ประเมินผล  สรุปและรายงาน ตามประเด็นการพิจารณา   
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
       และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 



 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประกอบด้วย     
1)  นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวอาริสา  นันทะสุข กรรมการ 
3)  นางสาววิรยา  รักบุญ  กรรมการ 
4)  นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์  ประเมินผล  สรุปและรายงาน ตามประเด็นการพิจารณา   
    2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   
           และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครู  และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 ประกอบด้วย     

1) นางสาววิลาสินี  จอมหาร     ประธานกรรมการ 
2) นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ           กรรมการ 
3) นายชลชรัส  นุกอง               กรรมการ 
4) นางสาวพันทิวา  เอี่ยมกาย               กรรมการ 
๕) นางสาวจินตนา  ประสมทอง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์  ประเมินผล  สรุปและรายงาน ตามประเด็นการพิจารณา   
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  
     ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์  
และทันตามกำหนดเวลา 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม  2564 
 
 
               (นายปัญญา  โสดถานา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 


