
 
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

 ที่  418 / 2560 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำ ปีกำรศกึษำ  2560 

******************* 

 เป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศกึษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มุง่เน้นกำรพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศกึษำ กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศกึษำและกำรเรียนรู ้และกำรส่งเสริมกำรมสี่วนรว่มของทุก

ภำคส่วน  ทั้งนีเ้พื่อให้คนไทยได้เรียนรูต้ลอดชวีิตอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำเป็นสิ่งส ำคัญ ที่

ทุกฝ่ำยที่มสี่วนในกำรจัดกำรศกึษำต้องตระหนักและด ำเนินกำรจนบรรลุผลในที่สุด  ระบบกำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำเป็นกลไกส ำคัญที่จะช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำของคนไทยได้

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ  และกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำต้องเข้มแข็ง   

ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. 2553  รวมทั้ง

บทบำทหน้ำที่และภำรกิจส ำคัญในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำ  และแนวทำง

กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำให้เข้มแข็ง  ยั่งยืน ก้ำวหน้ำ บรรลุเป้ำหมำย

คุณภำพกำรศกึษำ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในโรงเรยีนพุทธชินรำชพิทยำ ปีกำรศกึษำ 

2560  ประสบควำมส ำเร็จเป็นไปตำมเป้ำหมำยและมำตรฐำนกำรศกึษำ ด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจ

ตำมควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547               

จงึแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำ ปีกำรศกึษำ 

2560  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  

1.1  พล.ต.ท. วสันต์ วัสสำนนท์     

1.2  นำยกันต์ชัย             สนแย้ม     

1.3  นำงสุดำภรณ์           ศริิสุวรรณ    

1.4  นำยคณำธิป            นำทิพย์   

1.5  นำยวินัย                 สุคันธวรัตน์ 

1.6  นำยสุวิทย์               ศรสีุข 

1.7  พระครูโสภณธรรมวภิัช 

1.8  พระมหำธนศักดิ์จินตกวี 

1.9  นำงสำวดวงรัตน์       พูลสวัสดิ์ 

1.10  นำยจ ำรัส รักษ์เจรญิ 

1.11  พล.ท.วิเชียร    ไชยปกรณ์ 
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1.12  นำยไสว      แก้วเกตุ 

1.13  พ.อ.เทพ      นันตำ 

1.14  นำยเดชำ     สมบูรณ์พงษ์กิจ 

1.15  นำงสำวอรุณศรี     เงนิเสือ 

 มีหน้าที่ 

ให้ค ำปรึกษำสถำนศกึษำในกำรด ำเนนิกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำร

ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำต้องเข้มแข็ง  ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และ

วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. 2553  (8 องค์ประกอบ) กับผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยและปฏิบัติตำม

หลักกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำดังตอ่ไปนี้ 

1. กำรประกันคุณภำพเป็นหนำ้ที่ของบุคลำกรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่แตล่ะคน

ได้รับมอบหมำย  

2. กำรประกันคุณภำพมุ่งพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมควำมรับผดิชอบของตนให้มคีุณภำพดี

ยิ่งขึ้น เพรำะผลกำรพัฒนำของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังสถานศึกษา  

3. กำรประกันคุณภำพเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำร

บริหำรกำรศกึษำที่ตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เนื่อง ไม่ใช่ท าเพื่อเตรยีมรับการประเมินเป็น คร้ังคราว

เท่าน้ัน  

4. กำรประกันคุณภำพต้องเกิดจำกควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกฝำ่ยที่เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถ

ว่ำจำ้งหรอืขอให้บุคคลอื่น ๆ ด ำเนินกำรแทนได้ 

5. กำรประกันคุณภำพต้องเกิดจำกกำรยอมรับและน ำผลกำรประเมินคุณภำพ กำรศกึษำไปใช้

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ  

2. คณะกรรมการอ านวยการ    

2.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

2.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

 2.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

2.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร  

2.5  นำยดิเรก  ทองหนัก  กรรมกำร 

 2.6  นำงสุดำภรณ์ ศริิสุวรรณ  กรรมกำร 

 2.7  นำยบุญส่ง  เทียนค ำ  กรรมกำร 

2.8  นำงดวงพร  เพ็ชรบัว   กรรมกำร 

2.9  นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร 

2.10 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3/มีหน้ำที.่.. 
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มีหน้าที่  

          1. ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำม 

เรียบร้อย     

 2. ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำระดับ

กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

พ.ศ. 2553 ทั้ง 8 องค์ประกอบให้สอดคล้องกับตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์กำรประเมินภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 

2559-2563) โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน):สมศ. 

  

3. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 1)  ประกอบด้วย 

 3.1 นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

   3.2 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

 3.3 นำงโสพิศ  เทศสลุด   รองประธำนกรรมกำร 

 3.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

3.5 ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย   กรรมกำร 

3.6 นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร    

 3.7 คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร  กรรมกำร  

 3.8 นำงดำรำรัตน์ มะอิ   กรรมกำร 

3.9 นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม  กรรมกำร 

9.10 นำงสำวภัณฑลิำ แย้มพยุง  กรรมกำร 

 3.11 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3.12 นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 3.13 นำงสุรรีัตน์ ขำวเอี่ยม  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. ศกึษำ วเิครำะหม์ำตรฐำนและตัวบ่งชี้ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำ

ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้  

2. พิจำรณำสำระส ำคัญที่จะก ำหนดในมำตรฐำนและตัวบงช้ีที่สะท้อนอัตลักษณ์และมำตรกำร

สง่เสริมของสถำนศกึษำ  

3. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 

4. ประกำศค่ำเป้ำหมำยแต่ละมำตรฐำนและตัวบงช้ีว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพ ภำยในของ

สถำนศกึษำให้กลุ่มผูเ้กี่ยวของทั้งภำยในและภำยนอกรับทรำบ ทั้งนี้สถำนศกึษำอำจก ำหนดมำตรฐำน

กำรศกึษำของสถำนศกึษำเพิ่มเติมนอกเหนอื จำกที่กระทรวงศกึษำธิกำรประกำศใชไ้ด้ 
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4. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (องค์ประกอบที่ 2) 

4.1 นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

     4.2 นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

4.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

4.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

 4.5 ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย   กรรมกำร 

 4.6 คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรยีน  กรรมกำร 

 4.7 นำงสำวปรำรถนำ หอมลำ   กรรมกำร 

 4.8 นำงบุษรำภรณ์ บุญวังแร่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.9 นำงสมจิต  ทองเมอืง  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

4.10 นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มหีน้าที่     

1. ศกึษำ วเิครำะหส์ภำพปัญหำและควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบโดย

ใช้ขอ้มูลตำมสภำพจริง  

2. ก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยด้ำนต่ำงๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภำพผูเ้รียนที่สะท้อน

คุณภำพควำมส ำเร็จอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  

3. ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนกิจกรรม โครงกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำน กำรศกึษำของ

สถำนศกึษำ โดยใช้กระบวนกำรวิจัย หรอืผลกำรวิจัย หรอืข้อมูลที่อำ้งองิได้ให้ครอบคลุม กำรพัฒนำ

หลักสูตรสถำนศกึษำ กำรจัดประสบกำรณก์ำรเรียนรู้กระบวนกำรเรียนรู้กำรส่งเสริมกำรเรียนรูก้ำรวัด

และประเมินผล กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำม มำตรฐำนที่

ก ำหนดไว้ 

4. ก ำหนดแหล่งเรียนรูแ้ละภูมปิัญญำท้องถิ่นจำกภำยนอกที่ให้กำร สนับสนุนทำงวิชำกำร  

5. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนให้บุคลำกรของสถำนศกึษำและ ผูเ้รียน ร่วมรับผดิชอบ

และด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ  

6. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และแนวทำงกำรมีสว่นร่วมของบิดำ มำรดำ ผูป้กครอง องค์กร 

หนว่ยงำน ชุมชน และท้องถิ่น  

7. ก ำหนดกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพใหส้อดคล้องกับกิจกรรม 

โครงกำร  

8. เสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขั้นพืน้ฐำนโรงเรียนพุทธชิน

รำชพิทยำ ให้ควำมเห็นชอบ  

9. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ  

10. ให้ก ำหนดปฏิทินกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน  

5/11. เสนอแผน... 
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11. เสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนพุทธชินรำช

พิทยำให้ควำมเห็นชอบ 

 

5. คณะกรรมการจัดท าระบบบรหิารและสารสนเทศ (องค์ประกอบที่ 3)   ประกอบด้วย 

5.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

 5.2  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

 5.3  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร    

5.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

 5.5  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย   กรรมกำร 

 5.6 นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร 

 5.7  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 

 5.8  นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร 

 5.9  นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำร 

5.10 นำงดำรำรัตน์ มะอิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5.11 นำงวรรธนี  ศริิโชติไพบูลย์  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

5.12 นำงนงครำญ เอี่ยมบำง  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่    

1. จัดโครงสร้ำงหรอืระบบกำรบริหำรงำนของสถำนศกึษำที่เอื้อตอ่กำรพัฒนำระบบกำรประกัน

คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

2. ก ำหนดผูร้ับผิดชอบและจัดระบบสำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวก

ต่อกำรเข้ำถึงและกำรให้บริกำร หรือกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกับหนว่ยงำนต้นสังกัด  

3. น ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรและกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  

 

6. คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ 4)     

  6.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

    6.2  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

6.3  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

6.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

 6.5  ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย   กรรมกำร 

 6.6  นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร 

6.7  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 

 6.8  นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร  
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6/6.9 นำงสำว... 

 6.9  นำงสำวสำคร   อยู่นุ้ย   กรรมกำร 

 6.10 นำงสำวปรำรถนำ หอมลำ   กรรมกำร 

6.11 นำงบุษรำภรณ์ บุญวังแร่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6.12 นำงสมจติ  ทองเมอืง  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

6.13 นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่    

1. น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแตล่ะปีสู่กำรปฏิบัติตำมกรอบระยะเวลำ และกิจกรรมโครงกำร                   

ที่ก ำหนดไว้ 

2. รับผิดชอบและประสำนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ปฏิบัติตำมบทบำทหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ

ตำมที่ได้ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 

7. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบที่ 5)    

     7.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

 7.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

 7.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

 7.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

 7.5  ผูช่้วยผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย   กรรมกำร 

 7.6  นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร    

 7.7  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร  

7.8  นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร 

7.9  นำงสมจติ    ทองเมอืง  กรรมกำร 

 7.10 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 7.11 นำงสุรรีัตน์  ขำวเอี่ยม  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 7.12 นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่    

1. ก ำหนดผูร้ับผิดชอบในกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำระดับสถำนศกึษำ 

2. ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำทั้งระดับบุคคลและระดับสถำนศกึษำ อย่ำงน้อย                          

ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  

3. รำยงำนและน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง

พัฒนำ  

7/4. เตรียมกำร... 
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4. เตรียมกำรและให้ควำมร่วมมอืในกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  

 

8. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา    

    (องค์ประกอบที่ 6)    

   8.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

     8.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

8.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

8.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

 8.5  ผูช่้วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย   กรรมกำร    

 8.6 นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร 

 8.7  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร  

8.8  นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร 

 8.9  คณะกรรมกำร 4 มำตรฐำน  กรรมกำร 

 8.10  นำงดำรำรัตน์ มะอิ   กรรมกำร 

 8.11  นำงสำวสุภัคฉวี เอี่ยมส ำอำงค์  กรรมกำร 

 8.12  นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 8.13 นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 8.14  นำงสำวสุรีรัตน์ ขำวเอี่ยม  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

  

มีหน้าที่    

 1. ให้มคีณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิภำยนอก

ที่หน่วยงำนต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่ำงนอ้ย 1 คน เข้ำมำมีสว่นร่วมใน กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน

ของสถำนศกึษำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครั้ง  

2. ด ำเนนิกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ โดยใช้วธิีกำร

และเครื่องมอืที่หลำกหลำยและเหมำะสม  

 

9. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (องค์ประกอบที่ 7)    

9.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

9.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

9.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

9.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

8/9.5 ผู้ช่วยผู.้..   
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9.5  ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย   กรรมกำร 

9.6  นำงสมศรี  แซ่เล้ำ   กรรมกำร    

 9.7  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 

9.7  คณะกรรมกำรมำตรฐำน 4 มำตรฐำน กรรมกำร 

9.9  นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร 

9.10  นำงดำรำรัตน์ มะอิ   กรรมกำร 

 9.11 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 9.12 นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 9.13  นำงสุรรีัตน์ ขำวเอี่ยม  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   

1. สรุปและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำที่สะท้อน

คุณภำพผูเ้รียนและผลส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศกึษำตำมรูปแบบที่หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด  

2. น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ                    

ให้ควำมเห็นชอบ  

3. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำเข้ำระบบน ำส่งข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ

กำรศกึษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน 

4. เผยแพร่รำยงำนต่อสำธำรณชน หนว่ยงำนต้นสังกัด และหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง   

 

10. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (องค์ประกอบที่ 8)   

      10.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื   ประธำนกรรมกำร 

10.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม   รองประธำนกรรมกำร 

10.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 

10.4  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ  รองประธำนกรรมกำร 

10.5  ผูช่้วยผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย   กรรมกำร     

10.6  นำงสมศรี   แซ่เล้ำ   กรรมกำร 

10.7  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร   

 10.8  นำงสำวยุพิน คงคอน   กรรมกำร    

 10.9  นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           10.10 นำงนงนุช  วิรยิำนุกูล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 10.11 นำงสุรีรัตน์ ขำวเอี่ยม  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

 

9/ มีหน้ำที.่.. 
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มีหน้าที่   

1. ส่งเสริมแนวควำมคิดเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มุ่งกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง

ต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ และพัฒนำ สถำนศึกษำให้ เป็นองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมคุณภำพในกำรท ำงำนปกติของสถำนศกึษำ  

2. น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ จำกกำรประเมินตนเองหรือจำก

หน่วยงำนที่เกี่ยวของ มำวิเครำะห์สังเครำะห์ และเลือกสรรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อน ำไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ตอ่กำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอนอย่ำงตอ่เนื่อง  

3. เผยแพร่ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ  

 

 

     ให้ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด 

 

สั่ง  ณ  วันที่  15   ธันวำคม   พ.ศ. 2560 

 

 
 

                            (นำงสำวอรุณศรี  เงนิเสือ ) 

                            ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 


