
 
 

 
 
                    

  คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ที่  049/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
................................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หมวดที่ 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาดังนี้   
 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายสุวัฒน์  อินทวงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายนิยม  ศรีนุกูล      ครู คศ.3  กรรมการ 
1.4 นายฉัตรชัย  สุจริต      ครู คศ.3  กรรมการ 
1.5 นายสุทธิชัย  โคตาแสง  ครู คศ.3  กรรมการ   
1.6 จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ครู คศ.2          กรรมการ                                                            
1.7 นางสาวอุมาพร  แข่งขัน      ครู คศ.3  กรรมการ/เลขานุการ     

 มีหน้าที่ อำนวยการวางแผน ประสานงาน สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับทราบปัญหา                 
และหาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 

 

2. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา คณะกรรมการจำแนกตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
(1) นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

 (1) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 (2) นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 
 



๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
(1) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) นายวัษพล  โยโพธิ์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(1) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3   กรรมการ 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(1) นายสุทธิชัย  โคตาแสง   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2 กรรมการ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
(2) นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน พนักงานราชการ        กรรมการ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.2   กรรมการ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

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

 (1) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 (1) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 
 
 



2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2    กรรมการ 
(3) นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน พนักงานราชการ    กรรมการ 
(4) นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ์     ลูกจ้างประจำ  กรรมการ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

(1) นายวัษพล  โยโพธิ์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้  
1) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

(1) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
(2) นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน พนักงานราชการ         กรรมการ 

2) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(1) นางอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(3) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   กรรมการ 
(3) นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

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

4) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (1) นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข     ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 

5) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 

6) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
(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) นายวัษพล   โยโพธิ์     ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
 
 
 



3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(1) นายวัษพล  โยโพธิ์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
1) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

(1) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
(2) นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน พนักงานราชการ         กรรมการ 

2) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(1) นางอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(3) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   กรรมการ 
(3) นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

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

4) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (1) นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข     ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 

5) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายธนาวุฒิ  วงศ์อามาตย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

6) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
(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) นายวัษพล   โยโพธิ์     ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 

หน้าที ่วางแผนเก็บข้อมูล กำหนดกรอบโครงการ กิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน จุดเน้นการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จัดทำเครื่องมือประเมินและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน ประกอบด้วย  
1)  นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2)  นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3)  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   คร ูคศ.2 กรรมการ 
4)  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครู คศ.1      กรรมการ 
5)  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
6)  นางสาวอุมาพร   แข่งขัน ครู คศ.3 กรรมการ/เลขานุการ 

 หน้าที ่ รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ ทำรูปเล่ม รายงานผลการประเมินประจำปีให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  
 



 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
    

  สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

        
 
                                                               (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
 


