
 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 ที่  230 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 
******************* 

 ประเทศไทยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)    มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ 
เป็นคนดี  เก่งและมีคุณภาพ   มีความพร้อมทั้งกาย ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีใน 
ทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก  (Global 
Trends)  ในศตวรรษที่ 21  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการศึกษาท าให้ประชากรประเทศต่าง ๆ ของโลก  
ต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
ดังนั้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียน   ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษา   อันจะส่งผลต่อ 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยในทุกระดับ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการจัด 
การเรียนรู้  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ  ที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผล 
ในที่สุด  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจึงต้อง 
มีคุณภาพ  ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  รวมทั้งบทบาทหน้าที่และภารกิจส าคัญ
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  ยั่งยืน ก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2562  
ประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ    

1.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
1.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

 1.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
1.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ  
1.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม     รองประธานกรรมการ 

 1.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 1.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 1.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

1.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
1.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 
1.11 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
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1.12 นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 
          1. ให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
 2. ก ากับ ดูแลการด าเนินงานบูรณาการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้อง
กับการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. 
2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

2.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
2.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

 2.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
2.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ  
2.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม     รองประธานกรรมการ 

 2.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 2.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 2.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

2.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
2.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 

 2.11 คณะกรรมการบริหารวิชาการ   กรรมการ  
 2.12 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 

2.13 นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการ 
2.14 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 

 2.15 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 2.16 นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  

2. พิจารณาสาระส าคัญท่ีจะก าหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ของสถานศึกษา  

3. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
4. ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่ งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ ภายในของ

สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ทั้งนี้สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือ จากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ 
3. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา    ประกอบด้วย 

3.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
3.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

 3.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
3.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ  
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3.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม     รองประธานกรรมการ 
 3.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 3.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 3.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

3.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
3.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 

 3.11 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   กรรมการ 
 3.12 นางสาวปรารถนา  หอมลา   กรรมการ 
 3.13 นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่  กรรมการและเลขานุการ 

3.14 นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่    

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูล
ตามสภาพจริง  

2. ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพ 
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

3. ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4. ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การ สนับสนุนทางวิชาการ  
5. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและ ผู้เรียน ร่วมรับผิดชอบและ

ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และ

ท้องถิ่น  
7. ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ  
8. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพุทธชินราช

พิทยา ให้ความเห็นชอบ  
9. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
10. ให้ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  
11. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ให้ความเห็นชอบ 
4. คณะกรรมการจัดท าระบบบริหารและสารสนเทศ ประกอบด้วย 

4.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
4.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

 4.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
4.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ  
4.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม     รองประธานกรรมการ 
4.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
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 4.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 4.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

4.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
4.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 

 4.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
 4.12 นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
 4.13 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการ 

4.14 นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการและเลขานุการ 
4.15 นางวรรธนี   ศิริโชติไพบูลย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.16 นางสาวโชติรส  แมลงภู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   
1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อ 

การเข้าถึงและการให้บริการ หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด  
3. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน  

5. คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
5.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
5.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

 5.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
5.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ  
5.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม     รองประธานกรรมการ 

 5.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 5.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 5.8  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 

5.9  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 
5.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 
5.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 

 5.12 นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ  
  5.13 นางสาวปรารถนา  หอมลา   กรรมการ 

5.14 นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่  กรรมการและเลขานุการ 
5.15 นางสาวโชติรส  แมลงภู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.16 นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   
1. น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรมโครงการ                   

ที่ก าหนดไว้ 
2. รับผิดชอบและประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ 

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
5/คณะกรรมการ... 
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6. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
     6.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 

6.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
 6.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 

6.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ  
6.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม     รองประธานกรรมการ 

 6.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 6.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 6.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

6.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
6.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 

 6.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ  
6.12 นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
6.13 นางสาวโชติรส  แมลงภู่   กรรมการ 

 6.14 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 6.15 นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่   

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อย่างน้อย                  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3. รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  
4. เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด  

7. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
7.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
7.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

 7.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
7.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ  
7.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม     รองประธานกรรมการ 

 7.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 7.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 7.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

7.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
7.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 

 7.11  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ  
7.12  นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 

 7.13  คณะกรรมการ 3 มาตรฐาน    กรรมการ 
 7.14  นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 
 7.15  นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการ 
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 7.16  นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
 7.17  นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 7.18  นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่   
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

2. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธกีารและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  
8. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   ประกอบด้วย    

8.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
8.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

 8.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
8.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 
8.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอ่ียม     รองประธานกรรมการ 

 8.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 8.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 8.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

8.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
8.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 

 8.11 นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ  
8.12 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 

 8.13 คณะกรรมการ 3 มาตรฐาน    กรรมการ 
 8.14 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 
 8.15 นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการ 
 8.16 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
 8.17 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 8.18 นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  

1. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปี เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

2. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาให้ความเห็นชอบ  
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าระบบน าส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

9. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 
9.1  นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ประธานกรรมการ 
9.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

 9.3  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ   
9.4  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ  

7/9.5 นางสุรีรัตน์...  
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9.5  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม     รองประธานกรรมการ 
 9.6  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 9.7  นายปฏิวัต ิ   วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
 9.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

9.9  นางนงนุช   วิริยานุกูล  กรรมการ 
9.10 นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 

 9.11 นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
9.12 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 

 9.13 คณะกรรมการทั้ง 3 มาตรฐาน   กรรมการ 
 9.14 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 
 9.15 นายนิกร   พันธ์รุณ   กรรมการ 
 9.16 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
 9.17 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 9.18 นายนิรุจ   ยิ้มด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่  

1. ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนา สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของสถานศึกษา  

2. น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง มาวิเคราะห์สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

3. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  
 

     ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการโดยเคร่งครัด 
 

สั่ง  ณ  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

                            (นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์ ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


