
 

ค าสั่งโรงเรียนคลองลานวิทยา 
ที่  ๓๖๕ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนคลองลานวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

................................................................................ ........................ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนคลองลานวิทยาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน ก ากับติดตามดูแลอ านวย
ความสะดวกเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑. นายสานิต        หงษ์สามสิบเจ็ด 

๒. นายผจญ         จันธิดา  
  ๓. นายกวีวัฒน ์        เงินขาว  
  ๔. นางศิริลักษณ์        เลขะวัฒนะ 
 ๕. นางดาวัลย ์        ภูวดล 
 ๖. นางอ้อมจิต         สระทองจันทร์ 

 

๒. คณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้
ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอยตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ จัดท าสารสนเทศ 
วางแผนการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 
ประสานเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูล รวบรวมผลการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐานจัดเป็นแฟ้มข้อมูล
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   นายผจญ   จันธิดา    ที่ปรึกษา 
 



~ ๒ ~ 
 

ตัวช้ีวัด ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         
  ตัวบ่งชีท้ี ่๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ประกอบด้วย 

๑. นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิชชาภัสส์     แสนธิ   กรรมการ 

  ๓. นางวราภรณ์   จารุเมธีชน  กรรมการและเลขานุการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ประกอบด้วย 

๑. นางอัจฉรา   จ้าวสันเที๊ยะ  ประธานกรรมการ   
 ๒. นางสาวนลินี    พิลึก   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 
 ๑. นายส าราญ  ศรเลี่ยมทอง  ประธานกรรมการ   
 ๒. นายศุภชัย  แก้วขาว   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 
 ๑. นางพิมพ์ลฎา  นนทะภา  ประธานกรรมการ 

๒. นายไพทูลย์  เถาตะมะ  กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวล าดวน ไชยสอาด  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุนิสา  ภู่ฤทธิ์   ประธานกรรมการ 

๒. นายปริญ  กระต่ายทอง  กรรมการ 
 ๓. นางสาวสรัญญา โกสุมา   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวช้ีวัด ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวฉันทพิชญา ทองสีอ่อน  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอนุชา  พรมรักษา  กรรมการ 
  ๓. นางสาวศรีประไพ ปัดทุมฝาง  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ประกอบด้วย 
  ๑. นางปฐมรัตน์  จ ารัส   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์  กรรมการ 
  ๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชภรณ์    ตัณนิติศุภวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางประทวน  มาดี   กรรมการ 
   ๓. นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 ตัวบ่งชีท้ี ่๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวอนุสรา  สายยาโน  ประธานกรรมการ 
  ๒. ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนัน ท์  กรรมการ 
   ๓. นางสาวฎาริชา สาริทธญาณ์  กรรมการและเลขานุการ 
  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  นายกวีวัฒน์  เงินขาว   ที่ปรึกษา 
  

ตัวช้ีวัด ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ประกอบด้วย 

 ๑. นางดาวัลย ์  ภูวดล   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปิยธิดา ฉ่ าศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวช้ีวัด ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒.๑ มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวชาติน ี ศิริพงษ์ไทย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม  กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒.๒ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  ประกอบด้วย 
 ๑. นายทัศวัฒน์  ซอแก้ว   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา  กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒.๓ น าแผนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางพรประภา  งามประดับเลิศ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวบงกชกร มาศธนานันต์  กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒.๔ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวรัชนีกร พานชัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมเจตนา  มาประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒.๕ มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม  ประกอบด้วย 
 ๑. นางพิมผกา  ครุฑสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชัชญาภา วงศ์กองแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



~ ๔ ~ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒.๖ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวบุษบา แก้วกันทา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมานชัย  สุทา   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวช้ีวัด ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๑ การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางมลฤดี  โสภานุสนธิ ์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอรวรรณ  จงวัฒนา  กรรมการ 
  ๓. นางพรระวี  คงข า   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางวิลาพร  อารักษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเอก  วิวัฒน์พงษ์  กรรมการ 
  ๓. นางสาวกันธิยา เส้าเปา   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๓ การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี 

ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 
 ๑. นายอธิภัทร  นนทะภา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอามร  โสภานุสนธิ ์  กรรมการ 
  ๓. นายวิโรจน ์  ตั้งวังสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

ตัวช้ีวัด ๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔.๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  

และสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสราวุฒ ิ  ทองที   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวช้ีวัด ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ประกอบด้วย 

 ๑. นายวรวิทย ์  ภูวดล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายชลอ  สระทอง   กรรมการ 
  ๓. นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา  กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวช้ีวัด ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวธีรารัตน ์ ช้อยชด   กรรมการและเลขานุการ 
 



~ ๕ ~ 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  นางศริิลักษณ์  เลขะวัฒนะ  ที่ปรึกษา 
  นางอ้อมจิต  สระทองจันทร์  ที่ปรึกษา 
 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประกอบด้วย 
  ๑. นางละเอียด  โชติน้อย   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายชัยวธัน ์  จันทรสกุล  กรรมการ 
  ๓. นายปกรณ์  วัฒนศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวช้ีวัด ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒.๑ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

ประกอบด้วย 
  ๑. นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวช้ีวัด ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓.๑ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. นางวันเพ็ญ  ศรเลี่ยมทอง  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์   กรรมการ 
 ๓. นางสาวพรรณพรรษ กิจจา   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓.๒ บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวกเด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 

ประกอบด้วย 
๑. นางดลยา  เฉื่อยฉ่ า   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวปัณปภากร จันธิดา   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓.๓ ความใฝ่เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ประกอบด้วย 

๑. นายกฤษณะพงศ์ จ ารัส   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายไพรรัตน์  ศรีทอง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวพรชนิตว ์ ปรางค์ศรีทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 

ตัวช้ีวัด ๓.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวสุทธิชา ประสิทธิ์กสิกรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 



~ ๖ ~ 
 

ตัวช้ีวัด ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 

๑. นายองอาจ  อินทร์แฟง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยม  กรรมการ 
 ๓. นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา   กรรมการและเลขานุการ 
 
ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
                                        

สั่ง ณ วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

 
                                                 (นายสานิต    หงษ์สามสิบเจ็ด) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา 
 


