
 
ค ำสั่งโรงเรียนบ่อกรุวิทยำ  

ที ่21/๒๕๕๘ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

          เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินและรายงานผลการประเมิน
ตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้เรียบร้อย ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
                 ๑. นางจันทร์อุไร   นิ่มเป๋า               ประธานกรรมการ 
            ๒. นายราเชนทร์    ทิพเนตร               รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายปกรณ์สิทธิ์    อุ่นทรัพย์             กรรมการ 
  ๔. นายมนัส    อ่อนส าลี  กรรมการ 
                 ๕. นายณัชพล    กาฬภักดี                    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
 เป็นที่ปรึกษาและ ให้ค าแนะน าในการท างาน 

๒. คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 
มำตรฐำน /ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๑. น.ส.ธนัชชา 

กาฬภักดี 
๒. น.ส.พัสว ี
กาฬภักดี 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
๑.๒ มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาพวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

ตามจินตนาการ 
มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ๑. นายราเชนทร ์

ทิพเนตร 
๒.นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 



 
 
 

มำตรฐำน /ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วนตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

๑. น.ส.นันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 
๒. น.ส.อรอุมา 
นิ่งกลาง 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสดงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่างเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟังดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่อค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มำตรฐำนที่ ๔  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ คิดตัดสินใจ 
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 

๑. น.ส.อโณทัย 
กิตติธรรมการณ์ 
๒.นางวรินธร  
ทิพเนตร 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร ๑. นางษิชณาก์  

สว่างพ้ืน 
๒.น.ส.อรอุมา 
นิ่งกลาง 
 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
มำตรฐำนที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

๑. นางสุนันทา 
พันธุมิตร 
๒. นายศิวกานต์  
ทองไพรวรรณ 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนเสร็จสิ้น 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๗  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ๑.นางวรินธร 

ทิพเนตร 
๒. นางปิยะมาศ  
ดวงแก้ว 
 
 
 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนกร สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗.๒ ครมูีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 มำตรฐำน /ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 

๗.๕ ครูมีการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 
มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑. นายมนัส 
อ่อนส าลี 
๒. นางสมหมาย 
ศรีสุข 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เป็นฐานคิดทั้งด่านวิชาการและการจัดการ 
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางงวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๑. น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 
๒.น.ส.วรรัตน์  
ภูผา 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑๐  สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

๑. น.ส.ศศิร์ภร 
เกาะแก้ว 
๒.นายมนัส  
อ่อนส าลี 
๓.นางปิยะมาศ  
ดวงแก้ว 
๔.นายก้องภพ  
ธัญญเจริญ 
 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ

ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้

ด้วยตนเอง 
 
 
 

 

 



 
 

 มำตรฐำน /ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
  
มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเริมให้ผู้เรียน
พัฒนำเต็มศักยภำพ 

๑. นายมนัส 
อ่อนส าลี 
๒.นายก้องภพ  
ธัญญเจริญ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพให้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

๑. นายณัชพล 
กาฬภักดี 
๒. น.ส.ภัทรา  
ทรัพย์ส่งเสริม 
 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่ง
กำรเรียนรู ้

๑. นางประสาร 
แววพหูสูต 
๒.นายมนัส  
อ่อนส าลี 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่างเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 



 
มำตรฐำน /ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และ
จุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 

๑. น.ส.ภัทรา  
ทรัพย์ส่งเสริม 
๒. น.ส.อรอุมา 
นิ่งกลาง 
 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
มำตรฐำนที่ ๑๕  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

๑. นายมนัส 
อ่อนส าลี 
๒. น.ส.ศศิร์ภร 
เกาแก้ว 
 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

มีหน้าที่ 
ท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สรุปผลและเขียนรายงานตามแบบท่ีก าหนดส่ง

ให้ฝ่ายจัดท ารายงานผลต่อไป 

๓. คณะกรรมกำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน   ประกอบด้วย 
 ๑. นายราเชนทร์    ทิพเนตร   หัวหน้า 
     ๒. นายปกรณ์สิทธิ์    อุ่นทรัพย์             ผู้ช่วย 
 ๓. นายมนัส    อ่อนส าลี  ผู้ช่วย 
                ๔. นายณัชพล    กาฬภักดี                    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 ประเมินและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของโรงเรียน    

๔. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน   ประกอบด้วย 
 ๑. นายณัชพล    กาฬภักดี                    หัวหน้า 
     ๒. นางสาวภัทรา   ทรัพย์ส่งเสริม             ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวนันทิยา   เอกคณาปราชญ์  ผู้ช่วย 
                ๔. นางสาวอรอุมา   นิ่งกลาง   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 รวบรวมผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน จัดท าเป็นรูปเล่มเสนอผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป    

                 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8  เป็นต้นไป 

                 สั่ง  ณ   วันที่  27 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                 ลงชื่อ  

                  (นางจันทร์อุไร  นิ่มเป๋า) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
         


