คำสั่งโรงเรี ยนวัดเพรำงำย
ที่ 12 /2558
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2557
------------------------------------------------ด้วยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ประกำศให้สถำนศึกษำดำเนินกำร
ประกันคุณภำพภำยใน เรื่ อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยนครบถ้วนและ
ต่อเนื่องให้เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรบริ หำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ในส่ วนของกำรดำเนิ นกำรตำมประกำศ ข้อ 6 กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยมีคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภำยนอกที่หน่วยงำนต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่ำงน้อย 1 คน โดยให้สถำนศึกษำเลือกจำกผูท้ รงคุณวุฒิของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 โรงเรี ยนวัดเพรำงำย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ดังนี้
1.1 นำงพรทิพย์ เถำว์สุวรรณ
ผูอ้ ำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ ภูวดล
ศึกษำนิเทศน์(ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก)กรรมกำร
1.3 นำยมัง่ ผิวผ่อง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
1.4 นำยมนู โหมดเทศน์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่ง ดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่ อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2557 โดยให้เกิดผลดีกบั รำชกำรให้จงได้
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)
(นำงพรทิพย์ เถำว์สุวรรณ)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนวัดเพรำงำย

คำสั่งโรงเรี ยนวัดเพรำงำย
ที่ 76 / 2557
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศีกษำ สำหรับจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) และรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจำปี กำรศึกษำ 2557
------------------------------------------------ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กำหนดให้
สถำนศึกษำต้องมีกำรประเมินภำยในและจัดทำรำยงำนเป็ นประจำทุกปี และเปิ ดเผยให้หน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องและ
ประชำชนได้รับทรำบ ดั้งนั้น โรงเรี ยนจึงต้องจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR)
ซึ่ ง เป็ นกำรสื่ อ สำรให้ ผูเ้ รี ย น ผูป้ กครอง ชุ ม ชนและหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้องทรำบถึ ง ควำมก้ำ วหน้ำ และผลกำร
ดำเนินงำนจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนคุ ณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่ องสม่ ำเสมอ และในปี กำรศึกษำนี้ โรงเรี ยนต้อง
จัดทำบทสรุ ปกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อเสนอ สมศ. สำหรับกำรประเมินภำยนอก โดยยึดมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ สพฐ. กำหนด ประกอบด้วยมำตรฐำน 5 ด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้ รี ยน มำตรฐำน
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ ำงสังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ ของสถำนศึกษำ และ
มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่ งเสริ ม รวมทั้งสิ้ น 15 มำตรฐำน 65 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนกำรสึ กษำปฐมวัยประกอบด้วย
มำตรฐำน 5 ด้ำน 51 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุรภำพผูเ้ รี ยน มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ มำตรฐำนด้ำนกำ
รสร้ งสังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ ของสถำนศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรส่ งเสริ ม เพื่อให้กำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สำหรับจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) และ
รองรับกำรประเมินภำยนอกเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย โรงเรี ยนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก นิ เทศ กำกับ ติดตำม ผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) และกำรจัดทำข้อมูลเพื่อ
รองรับกำรประเมินภำยนอก ประกอบด้วย
1.1 นำงพรทิพย์ เถำว์สุวรรณ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยมนู โหมดเทศน์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
1.3 นำงสำววนิดำ คุม้ ภัย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
1.4 นำงชลลดำ คุม้ หรั่ง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
1.5 นำงสำวสุ นีย ์ สอนศิลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการจัดทาข้ อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วยตนเอง
และจัดทำข้อมูลตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ สพฐ.กำหนด 15 มำตรฐำนเก็บรวบรวม ข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล และเตรี ยมเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงเพื่อแสดงต่อคณะกรรมกำรประเมินภำยนอก คณะกรรมกำร
จำแนกตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
มำตรฐำน
มำตรฐำนที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรี ยภำพ

ผูร้ ับผิดชอบ
อ.วนิดำ

อ.วิสูตร
มำตรฐำนที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ำนิยมที่พ่ ึงประสงค์
มำตรฐำนที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู ้ดว้ ยตนเอง รักกำรเรี ยนรู ้ และพัฒนำ อ.สำยสุ ดำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
มำตรฐำนที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสิ นใจ
อ.วิมล
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล
อ.อุมำพร
มำตรฐำนที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีควำมรู ้และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสูตร
มำตรฐำนที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุ จริ ต

อ.ชลลดำ

มำตรฐำนที่ 7 ครู ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มำตรฐำนที่ 8 ผูบ้ ริ หำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิด
ประสิ ทธิ ผล
มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผูเ้ รี ยนอย่ำงรอบด้ำน
มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริ กำรที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนำเต็มศักยภำพ
มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ ง
กำรเรี ยนรู ้
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมวิสยั ทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้น
ที่กำหนดขึ้น
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำและส่ งเสริ มสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น

อ.สุ นีย ์
ผูอ้ ำนวยกำร
อ.วิสูตร
อ.มนู
อ.วนิดำ
อ.สุ นีย ์
อ.ครู มนู
อ.วิสูตร
อ.ชลลดำ

3. คณะกรรมการจัดทาข้ อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วยตนเอง
และจัดทำข้อมู ล ตำมมำตรฐำนคุ ณภำพกำรศึ ก ษำปฐมวัย ที่ สพฐ.ก ำหนด 11 มำตรฐำนเก็ บ รวบรวม ข้อมู ล
ตรวจสอบข้อมูล และเตรี ยมเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงเพื่อแสดงต่อคณะกรรมกำรประเมินภำยนอก คณะกรรมกำร
จำแนกตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
มำตรฐำน
มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพฒั นำกำรด้ำนร่ ำงกำย

ผูร้ ับผิดชอบ
อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์

มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพฒั นำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ

อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์

มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพฒั นำกำรด้ำนสังคม

อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์

มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพฒั นำกำรด้ำนสติปัญญำ

อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์

มำตรฐำนที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีควำมรู ้และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสูตร
มำตรฐำนที่ 6 ผูบ้ ริ หำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิด
ประสิ ทธิ ผล

อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์

มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมปรัชญำ วิสยั ทัศน์ และ
จุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย

อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์

มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

ผูอ้ ำนวยกำร

อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์

อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์
อ.กษมำ/อ.ลัดดำวัลย์
ผูอ้ ำนวยกำร

ให้ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ จัดทำ รวบรวม เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ ยวข้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน ที่
รับผิดชอบ และจัดให้สอดรับ กับกำรประเมิ นมำตรฐำนกำรศึกษำ ของโรงเรี ยน ปี งบประมำณ 2557 เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกในกำรประเมิน และเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่ องของสถำนศึกษำต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 24 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2557

(นำงพรทิพย์ เถำว์สุวรรณ)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนวัดเพรำงำย

คำสั่งโรงเรี ยนวัดเพรำงำย
ที่ 9 /2558
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรุ ปรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน ประจำปี กำรศึกษำ 2557
------------------------------------------------ด้วยกลุ่มงำน / งำน / กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ ได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำประจำปี กำรศึกษำ 2557
เสร็ จสิ้ นแล้ว เพื่อติดตำมตรวจสอบคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง อำศัย
อำนำจตำมมำตรำที่ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรุ ปรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1 นำงพรทิพย์ เถำว์สุวรรณ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยมนู โหมดเทศน์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
1.3 นำงสำววนิดำ คุม้ ภัย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
1.4 นำงชลลดำ คุม้ หรั่ง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
1.5 นำงสำวสุ นีย ์ สอนศิลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ให้คำปรึ กษำ แนะนำ อำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ ำยต่ำงๆ
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
2.1 นำงสำวสุ นีย ์ สอนศิลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงสำวสำยสุ ดำ มีโชค
ครู ผชู้ ่วย
กรรมกำร
2.3 นำงสำววิมล อำจด่อน
ครู ผชู ้ ่วย
กรรมกำร
2.4 นำงสำวอุมำพร มิตตัสสำ
ครู ผชู ้ ่วย
กรรมกำร
2.5 นำงเนำวรัตน์ จันทรมำลี
ครู ผชู ้ ่วย
กรรมกำร
2.6 นำยวิสูตร จันทร
ครู อตั รำจ้ำง
กรรมกำร
2.7 นำงสำวกษมำ แสงศรี
ครู อตั รำจ้ำง
กรรมกำร
2.8 นำงสำวลัลดำวัลย์ บุญสิ งห์
ครู อตั รำจ้ำง
กรรมกำร
2.9 นำงสำวนิภำวรรณ ขำสำ
ครู อตั รำจ้ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ 1.วำงแผนสรุ ปรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
2. ประสำนงำนกับหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ ในกำรสรุ ปรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
3. จัดทำขอบข่ำยกำรสรุ ปรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
4. จัดทำเอกสำรสรุ ปผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมงำน / โครงกำร และส่ งเอกสำรสรุ ปผลกำรปฏิบตั ิงำนที่หอ้ ง
ประชุมวำงแผนงำน

ให้ผทู ้ ี่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกคนปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็ จเรี ยนร้อยทุกประกำรโดยให้
อยูใ่ นควำมดูแลของหัวหน้ำงำนทั้งสี่ ฝ่ำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่

25 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กุมภำพันธ์

พ.ศ. 2558

( นำงพรทิพย์ เถำว์สุวรรณ )
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนวัดเพรำงำย

คำสั่งโรงเรี ยนวัดเพรำงำย
ที่ 11 /2558
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภำพภำยใน โรงเรี ยนวัดเพรำงำย ปี กำรศึกษำ 2557
------------------------------------------------ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุ งใหม่
รวมทั้งนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง กำหนดให้สถำนศึกษำดำเนินกำรตรวจสอบทบทวนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกปี เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิ ทธิ ผล อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นงำน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นำงพรทิพย์ เถำว์สุวรรณ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน
1.2 นำยมนู โหมดเทศน์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
1.3 นำงสำววนิดำ คุม้ ภัย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
1.4 นำงชลลดำ คุม้ หรั่ง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
1.5 นำงสำวสุ นีย ์ สอนศิลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
หน้ำที่ ให้คำปรึ กษำ แนะนำ อำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ ำยต่ำงๆ
2. คณะกรรมการดาเนินการ
2.1 นำงสำวสุ นีย ์ สอนศิลป์
2.2 นำงสำวสำยสุ ดำ มีโชค
2.3 นำงสำววิมล อำจด่อน
2.4 นำงสำวอุมำพร มิตตัสสำ
2.5 นำงเนำวรัตน์ จันทรมำลี
2.6 นำยวิสูตร จันทร
2.7 นำงสำวกษมำ แสงศรี
2.8 นำงสำวลัลดำวัลย์ บุญสิ งห์
2.9 นำงสำวนิภำวรรณ ขำสำ

ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
ครู อตั รำจ้ำง
ครู อตั รำจ้ำง
ครู อตั รำจ้ำง
ครู อตั รำจ้ำง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ 1. ประชุมวำงแผนกำรดำเนินกำรประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน
2. จัดเตรี ยมแบบประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน
3. รวบรวมผลกำรประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน เพื่อจัดทำ SAR ( Self Assessment Report )
4. ประสำนงำนและเป็ นคณะกรรมกำรประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน
5. ดำเนินกำรประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนตำมมำตรฐำนที่ได้รับมอบหมำย
6. ส่ งผลกำรประเมินตรวจสอบ ทบทวน ให้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ให้ผทู ้ ี่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกคนปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็ จเรี ยนร้อยทุกประกำรโดยให้
อยูใ่ นควำมดูแลของหัวหน้ำงำนทั้งสี่ ฝ่ำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

( นำงพรทิพย์ เถำว์สุวรรณ )
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนวัดเพรำงำย

