
                     

                                                                                                        

 
 
 

 
คําส่ังโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
ท่ี กตศ.                 /๒๕59 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2559 

……………………………………………… 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมท้ังกําหนดใหออก
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดการนําสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม เพ่ือเปนการสนองกฎกระทรวง โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา จึงแตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2559 ดังนี้ 
 
องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. นายฐานันดร  ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางดาวัลย  จางวาง คร ู กรรมการ 
 3. นางพรศรี  จางวาง รองผูอํานวยการ กรรมการ/เลขานุการ  
 

 มีหนาท่ี 
 1. ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี

กระทรวงศึกษาธกิารประการใช 
 2. พิจารณาสาระสําคัญท่ีกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริมของ

สถานศึกษา 
 3. กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ 
 4. ประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 
องคประกอบท่ี 2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

  สถานศึกษา 
 1. นายฐานันดร  ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเกศฤดี  กลิ่นเมือง คร ู กรรมการ 
 3. นางสาวสิริพร  รักษภักดี คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 1. วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา 
 2. กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมายดานตางๆ โดยมุงเนนท่ีคุณภาพนักเรียน 
 3. กําหนดวิธีการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. กําหนดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินจากภายนอกท่ีสนับสนุนงานวิชาการ 
 

/5. กําหนดบทบาท... 



  

 5. กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรใหชัดเจน 
 6. กําหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง องคกร ชุมชนและ

ทองถ่ิน 
 7. กําหนดใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกิจกรรมโครงการ 
 8. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
 9. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 10. กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 
 11. เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
 

องคประกอบท่ี 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 1. นายฐานันดร   ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกัญญา   บัวบาน คร ู  กรรมการ 
 3. นางสาวพิสมัย   ทิมโพธิ์กลาง รองผูอํานวยการ  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 1. จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
 2. จัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม เปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการ

ใหบริการหรือการเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัด 
 3. นําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน 

 
องคประกอบท่ี 4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. นายฐานันดร  ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพัชรี   พุมอ่ิม คร ู กรรมการ 
 3. นางสาววิริยา   รัตนธารี คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 1. นําแผนปฏิบัติงานประจําปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ 
 2. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดอยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 
องคประกอบท่ี 5 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 1. นายฐานันดร  ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนิสากร  แกวศรี คร ู กรรมการ 
 3. นายเริงศักดิ์  พิเนตรโชติ คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 2. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาอยางนอย ภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง 
 

/3. รายงานและนําผล... 



  

 3. รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 
 4. เตรียมการและใหความรวมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตน

สังกัด 
 

องคประกอบท่ี 6 จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. นายฐานันดร  ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสกาวรัตน   โมราศิลป คร ู กรรมการ 
 3. นางจันจิรา   พะชํานิ คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 1. ใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 3 คนท่ีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีหนวยงานตนสังกัดข้ึนทะเทียนอยางนอย 1 คน เขามามีสวนรวมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 2. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

 
องคประกอบท่ี 7 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 1. นายฐานันดร  ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววลัยพร  ทองหอ คร ู กรรมการ 
 3. นางสาวโสภี   ภูบาลชื่น คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 1. สรุปและจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอน

ภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดตามรูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนด 
 2. นําเสนอรายงานประจําปของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ

เห็นชอบ 
 3. เผยแพรรายงานตอสาธารณชนหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
องคประกอบท่ี 8 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 1. นายฐานันดร  ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรเดช   อินทรภู คร ู กรรมการ 
 3. นายอภิศักดิ์   พิมล คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 1. สงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจน

เปนวัฒนธรรมองคกร 
 2. นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูล

สารสนเทศเพ่ือนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
 3. เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 

 
 

/ใหคณะกรรมการ... 



  

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษาตอไป 

 

 ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

 

 

 

นายฐานันดร  ไบรนางกูร 

ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 


	คำสั่งโรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
	ที่ กตศ.                 /๒๕59

