
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนประชำนิมิตพิทยำนุกูล 
ที ่ 74 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
................................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 โรงเรียนจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนและ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้   

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1.1 นายอมรเทพ  วิภาวิน   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3 นายนิยม  ศรีนุกูล           ครู คศ.3 กรรมการ 
1.4 นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา           ครู คศ.3 กรรมการ 
1.5 จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ          ครู คศ.2 กรรมการ   
1.6 นางสาวอุมาพร  แข่งขัน           ครู คศ.3         กรรมการ                                                            
1.7 นายฉัตรชัย  สุจริต           ครู คศ.3 กรรมการ/เลขานุการ     

 มีหน้ำที่ อ านวยการวางแผน ประสานงาน สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า รับทราบปัญหา                 
และหาแนวทางแก้ไขให้การด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 

 
2. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อประเมินคุณภำพกำรศกึษำ คณะกรรมการจ าแนกตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

(1) นายเจษฎา  หอมสมบัติ   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์   ครู คศ.1    กรรมการ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 (1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
 (2) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน   ครู คศ.3 กรรมการ 
 



          ๒ 
 

 
 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1   กรรมการ 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา   ครู คศ.3   กรรมการ 
(3) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายเจษฎา  หอมสมบัติ     ครู คศ.1    กรรมการ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
(1) นายสุทธิชัย  โคตาแสง   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

 (1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

 (1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 



          ๓ 
 

 
 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 (1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

(1) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
(2) นายสุทธิชัย  โคตาแสง   ครู คศ.3 กรรมการ 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 

(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ์     ลูกจ้างประจ า กรรมการ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
1) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

(1) นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ คร ูคศ.1  ประธานกรรมการ 
(2) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

2) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(1) นางอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(3) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   กรรมการ 
(3) นางภานุมาศ  พิมโยธา   คร ูคศ.1 กรรมการ 

3) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1) นายสุทธิชัย  โคตาแสง ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายฉัตรชัย  สุจริต ครู คศ.3 กรรมการ 

4) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (1) นายเจษฎา  หอมสมบัติ      ครู คศ.1    ประธานกรรมการ 

5) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

6) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 



          ๔ 
 

 
 

7) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(1) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.1 กรรมการ 

8)  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(1) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 

 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

 
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรนักเรียนเชิงบวก 

1) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(1) นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
(2) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

2) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(1) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(3) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   กรรมการ 
(3) นางภานุมาศ  พิมโยธา   คร ูคศ.1 กรรมการ 

3) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1) นายสุทธิชัย  โคตาแสง ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายฉัตรชัย  สุจริต ครู คศ.3 กรรมการ 

4) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (1) นายเจษฎา  หอมสมบัติ      ครู คศ.1    ประธานกรรมการ 

5) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

6) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 

7) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(1) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.1 กรรมการ 

8) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(1) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 

 



          ๕ 
 

 
 

หน้ำที่ วางแผนเก็บข้อมูล ก าหนดกรอบโครงการ กิจกรรมเป็นไปตามมาตฐาน จุดเน้น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าเครื่องมือประเมินและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา                    
ของโรงเรียน 

  
3. คณะกรรมกำรรวบรวมผลกำรประเมิน ประกอบด้วย  

1)  นายอมรเทพ  วิภาวิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2)  นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3)  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ คร ูคศ.2 กรรมการ 
4)  นายเจษฎา  หอมสมบัติ     ครู คศ.1      กรรมการ 
5)  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1    กรรมการ 
6)  นายฉัตรชัย  สุจริต ครู คศ.3 กรรมการ/เลขานุการ 

  
 หน้ำที ่ รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ ท ารูปเล่ม รายงานผลการประเมินประจ าปีให้แก่หน่วยงาน

ต้นสังกัด  
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
  สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 
       (นายอมรเทพ  วิภาวิน) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 


