
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
ท่ี ๑๖๐ / ๒๕๕๙ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 
____________________________________________ 

 อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  หมวด  ๒  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ข้อ ๑๔  ให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความส าเร็จเรียบร้อย  โรงเรียนวังงิว้วิทยาคมจึง
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. นายวิรัตน์     ยอดอ่วม        ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางอรุณรักษ์   เนียมสวรรค์        ครู    กรรมการ 
๓. นายวัชระ      สุขเกษม        ครู    กรรมการ 
๔. นางจารุวรรณ   พิทักษ์รักษาเลิศ     ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวปริศนา   อุ่ยอู่ทิพย์        ครู    กรรมการ 
๖. นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์            ครู    กรรมการ 
๗. นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม            ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวณัฐสิรี    เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา        ครู  กรรมการ 
๙. นางสาวสุกัญญา  จ านงพรมครู       ครู   กรรมการ 
๑๐. ว่าท่ีร.ต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์        ครู    กรรมการ 
๑๑. นางสาวชนิดา   สินค้า        ครู    กรรมการ 
๑๒. นางภัสวรรณ    กันนา         ครู    กรรมการและเลขานุการ  

   
ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้นมีหน้าท่ีจัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  โดยจัดท า

เป็นฉบับร่างมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อขอความเห็นชอบและจัดท าเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาต่อไป 

    

 

 



 

           ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

            (นายวิรัตน์     ยอดอ่วม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าส่ังโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ท่ี  ๑๖๑ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
____________________________________________ 

 อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  หมวด  ๒  การประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ข้อ ๑๔  ให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความส าเร็จเรียบร้อย  โรงเรียนวังงิ้ววทิยาคมจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. นายวิรัตน์     ยอดอ่วม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล     พุกเป่ียม ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
๓. นางจุฑามาศ   น้อยใจ ตัวแทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๔. นางอรุณรักษ์   เนียมสวรรค์ ครู    กรรมการ 
๕. นายวัชระ      สุขเกษม ครู    กรรมการ 
๖. นางสาวปริศนา   อุ่ยอู่ทิพย์ ครู    กรรมการ 
๗. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม ครู    กรรมการ 
๘. นางภัสวรรณ    กันนา ครู    กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้นมีหน้าท่ี  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนวังงิว้วิทยาคม  โดยให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

     (นายวิรัตน์     ยอดอ่วม) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 



 

 

 

ค าส่ังโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ท่ี 162 / 2559 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

____________________________________________ 

 อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2546  หมวด  2  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ข้อ 14  ให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความส าเร็จเรียบร้อย  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
1. นายวิรัตน์  ยอดอ่วม    ประธานกรรมการ  
2. นางอรุณรักษ์   เนียมสวรรค ์    กรรมการ 
3. นายวัชระ  สุขเกษม     กรรมการ 
4. นางสาวปริศนา อุ่ยอู่ทิพย์    กรรมการ 
5. นางสาวจิราพร สินเอี่ยม     กรรมการ 
6. นางภัสวรรณ   กันนา     กรรมการและเลขานุการ 
 

          มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือและแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  ควบคุมดูแล และติดตามการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 2. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
1. นางอรุณรักษ ์  เนียมสวรรค ์    หัวหน้า 
2. นางจารุวรรณ   พิทักษ์รักษาเลิศ    ผู้ช่วย 
3. นางบัวลอย  จันทะสี     ผู้ช่วย 

          

 มีหน้าที่  จัดเตรียมเครื่องด่ืม  อาหารว่าง ฯลฯ เพื่อต้อนรับคณะกรรมการท่ีมาประเมินคุณภาพ
การศึกษา ฯ  
 

3. คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียงและบันทึกภาพ 
1. นายกิตติวัฒน์     พุ่มพฤกษ์    หัวหน้า 
2. ว่าท่ีร.ต.ทศพร           จันทวงษ์สิงห์    ผู้ช่วย 

          3. นายมานิตย์  ริดทะไกร    ผู้ช่วย    



          

  มีหน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียงและเครื่องบันทึกภาพให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

1. นายวัชระ  สุขเกษม     หัวหน้า 
          2. นางสาวสุกัญญา จ านงพรม    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวจิราพร สินเอี่ยม     ผู้ช่วย 
 4. นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   ผู้ช่วย 
 6. นางสาวปริศนา อุ่ยอู่ทิพย์    ผู้ช่วย 
 7. นางภัสวรรณ  กันนา     ผู้ช่วย 
 8. นางสาวชนิดา  สินค้า     ผู้ช่วย 
 9. นายมานิตย์  ริดทะไกร    ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานท่ี เพื่อรองรับการประเมินให้เรียบร้อย 
 
5. คณะกรรมการรวบรวมเอกสารแต่ละองค์ประกอบ 
  

องค์ประกอบที่  1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  นางภัสวรรณ       กันนา 
  

องค์ประกอบที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  นางอรุณรักษ ์  เนียมสวรรค ์

นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
   

องค์ประกอบท่ี 3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  นางสาวชนิดา  สินค้า  
  

องค์ประกอบท่ี  4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  นายกิตติวัฒน์      พุ่มพฤกษ์ 
  ว่าท่ีร.ต.ทศพร           จันทวงษ์สิงห์ 
  

องค์ประกอบท่ี  5  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม 
  

องค์ประกอบท่ี  6  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  นายวัชระ สุขเกษม 
  นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ 
  

องค์ประกอบท่ี  7  การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
  



องค์ประกอบท่ี  8  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  นางสาวปริศนา อุ่ยอู่ทิพย์ 

 

มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ จัดท าเป็น แฟ้มข้อมูล
พร้อมท้ังรายงานให้เรียบร้อย 
 

ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
และเกิดผลดีแก่ทางราชการและสถานศึกษาสืบไป  

    

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  2  สิงหาคม พ.ศ.  2559 

 

        
    (นายวิรัตน์     ยอดอ่วม) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


