
 

 
 
 

ค าสั่ง โรงเรียนอุดมวิทย ์
ที่ ๐๔๓/๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

..................................... 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อที่ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยจัดให้มี
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับการน าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให้การรวบรวมและจัดท า
ข้อมูล เอกสารส าหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑. นายปิโย  ลุสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลลดา  อินทร์สด  หัวหน้างานงบประมาณฯลฯ  กรรมการ 
 ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์  หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
 ๕. นางดวงใจ  นะดาบุตร  หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 ๖. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ ์  หัวหน้างานนโยบายและแผน  กรรมการ 
 ๗. นางวรรณิศา  แสนคาน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก และการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๑. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา   หัวหน้างาน    
   ๒. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ 
   ๓. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๑. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   หัวหน้างาน 
   ๒. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 



   ๔. นางสาวปุญญาพัฒน์  สลักค า   กรรมการ 
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๑. นางสาวปุญญาพัฒน์  สลักค า   หัวหน้างาน  
   ๒. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 
   ๓. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
   ๔. นายทองค า  อุนาวรรณ   กรรมการ 
           ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑. นางนวิยา  สีดาห้าว    หัวหน้างาน 
   ๒. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน   
   ๒. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓. นางลลดา  อินทร์สด    กรรมการ 
   ๔. นางนวิยา  สีดาห้าว    กรรมการ   
   ๕. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๑. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา   กรรมการ  
   ๓. นางสาวเนตรนภา  พิลารัตน์   กรรมการ 
   ๔.นางสาวอภิสรา  เคนคม    กรรมการ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๑. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา   หัวหน้างาน 
   ๒. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
   ๓. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 
   ๔. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา   กรรมการ 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๑. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล  กรรมการ 
   ๓. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   ๑. นายธีระพงษ์   บุญทา    หัวหน้างาน 
    ๒. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
    ๓. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ ์    กรรมการ 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๑. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    หัวหน้างาน 
  ๒. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๑. นางลลดา  อินทร์สด    หัวหน้างาน 
  ๒. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ  
  ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล   กรรมการ 
  ๔. นางดวงใจ   นะดาบุตร   กรรมการ 

   ๕. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวปุญญาพัฒน์  สลักค า   กรรมการ 
  ๓. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ 
  ๔. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
  ๕. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๑. นางดวงใจ  นะดาบุตร    หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวเนตรนภา  พิลารัตน์   กรรมการ 

  ๓. นางสาวศุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 
  ๔. นางสาวอภิสรา  เคนคม    กรรมการ  

     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๑. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล   หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวปุญญาพัฒน์  สลักค า   กรรมการ 
   ๓. นางนวิยา  สีดาห้าว    กรรมการ 
   ๔. นางวรรณิศา  แสนคาน    กรรมการ 
   ๕. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ  
   ๖. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
   ๗. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   ๑. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   หัวหน้างาน 
   ๒. นางนวิยา  สีดาห้าว    กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๑. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   หัวหน้างาน 
   ๒. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓. นายทองค า  อุนาวรรณ   กรรมการ 
   ๔. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
   ๕. นางสาวปุญญาพัฒน์  สลักค า   กรรมการ 
   ๖. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 
   ๗. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๑. นางนวิยา  สีดาห้าว    หัวหน้างาน  
   ๒. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
   ๓. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
   ๔. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
  ๕. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล  กรรมการ 

  ๖. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
   ๑. นางวรรณิศา  แสนคาน    หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล   กรรมการ  
   ๓. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท ์   กรรมการ 
   ๔. นางสาวปุญญาพัฒน์  สลักค า   กรรมการ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน 
  ๒. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
  ๓. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 
  ๔. นางสาวปุญญาพัฒน์  สลักค า   กรรมการ 
  ๕. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ 
  ๖. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
  ๗. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ๑. นางสาวเนตรนภา  พิลารัตน์   หัวหน้างาน 
  ๒. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 

  ๓. นางสาวศุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 
  ๔. นางสาวอภิสรา  เคนคม    กรรมการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. จัดเตรียมเอกสาร โครงการ กิจกรรม เอกสาร ร่องรอยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ให้เรียบร้อย 
  ๒. สรุปงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๓. สรุป รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  
  ๔. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 
  ๕. ประเมินและสรุประดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา 



 
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๑. นายปิโย  ลุสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลลดา  อินทร์สด  หัวหน้างานงบประมาณฯลฯ  กรรมการ 
 ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์  หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
 ๕. นางดวงใจ  นะดาบุตร  หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 ๖. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ ์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
 ๗. นางวรรณิศา  แสนคาน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
และเกิดผลดีแก่ทางโรงเรียนสืบไป 
 
 
 
  

    สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
              (นายปิโย  ลสุุข ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์  
 
 
 
 
 
 


