
 
คำสั่งโรงเรียนปลองวิทยาคม 

ท่ี 136 /2562 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒562 

-------------------------------- 

 ตามท่ี  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545กำหนดให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันนำไปสูการกำหนดใหมี
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับไดมีการประการใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำหรับใหสถานศึกษาใช
เปนแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งจะทำใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได
มาตรฐาน  และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาแตละ
แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ี
กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดเปน
ประจำทุกป นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ และ
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายตามที่โรงเรียนกำหนด  โรงเรียนปลองวิทยาคม  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายชื่อตอไปนี้ 
 
1.   คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย 
 1.  นายไกร ธรรมากาศ  ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายวิรุจน  เมืองมูล  รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นายปรีชา  ศิริวงษทอง  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นายอดุลย  คำพลอย  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที   กำหนดนโยบายและแผนงาน การควบคุมและกำกับดูแล การสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การให
คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกและแกปญหาตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนปลองวิทยาคม ประจำปการศึกษา 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



2. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  ประกอบดวย 
 
 1. นายวริุจน      เมืองมูล  รองผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นางมณัสริญ   ศรีภัคสันต ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นายเฉลิม     ขัดพะนัด หัวหนากลุมสาระภาษาไทย  กรรมการ 
 4. นายยงยุทธ   สุรัตน  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร  กรรมการ 
 6. นางกชพร     สายกษิรา หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร  กรรมการ 
 7. นางสมรส     เหมะธุรินทร หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา  กรรมการ 
 8. นายศรีรุด    ใจวัง  หัวหนากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
 9. นายธวิทย    วุฒ ิ  หัวหนากลุมสาระศิลปะ   กรรมการ 
 10. นางมาลี    มนาคม  หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 
 11. นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหนาท่ี  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
กำหนดคาเปาหมายท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 
 
3. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      3.1 คณะกรรมการดำเนินงานชุดท่ี 1 : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
 1. นายวิรุจน      เมืองมูล  รองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 2. นางมาล ี มนาคม  หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นายยงยุทธ   สรุตัน  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร  กรรมการ 
 4. นายเฉลิม     ขัดพะนัด หัวหนากลุมสาระภาษาไทย  กรรมการ 
 5. นางสมรส     เหมะธุรินทร หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา  กรรมการ 
 6. นายศรีรุด    ใจวัง  หัวหนากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
 7. นายธวิทย    วุฒ ิ  หัวหนากลุมสาระศิลปะ   กรรมการ 
 8. นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ กรรมการ 
 9. นายเอกนรินทร  จันทรแกว คร ู     กรรมการ 
 10. นางกชพร     สายกษิรา หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร  กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวธัญญาลักษณ   จินะเขียว  เจาหนาท่ีธุรการวิชาการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
มีหนาท่ี     ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพผูเรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน จัดเก็บรวบรวมขอมูลและ
หลักฐานอางอิงท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 
     3.2 คณะกรรมการดำเนินงานชุดท่ี 2 : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา  ประกอบดวย 
       1. นางมณัสริญ  ศรีภัคสนัต       ปฏิบตัิหนาที่รองผูอำนวยการกลุมงานนโยบายและแผน    ประธานกรรมการ 
       2. นายวิรุจน   เมืองมูล    รองผูอำนวยการโรงเรียน          รองประธานกรรมการ 
       2. นายปรีชา     ศิริวงษทอง    ปฏิบัติหนาที่รองผูอำนวยการกลุมงานบริหารทั่วไป      กรรมการ 
       3. นายอดุลย    คำพลอย    ปฏิบัติหนาที่รองผูอำนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน      กรรมการ 
       4. นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร     ครู            กรรมการ 
       5. นางสาวรักษสิวนัต   มณีมูล     ครู           กรรมการ 
       6. นางสโรชา     หอมออน     พนักงานราชการ                   กรรมการ 
       7. นางสาวสมใจ  หาญอาษา     เจาหนาที่งานธุรการกิจการนักเรียน       กรรมการ 
       8. นางนิตยา     วงศกาไสย         ครู           กรรมการและเลขานุการ 
       9. นางสาวสนิิทธา    ปรียาภัสกุล  ครู           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
มีหนาท่ี        ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา (การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และ
การรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน การกำกับติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา) จัดเก็บรวบรวมขอมูลและหลักฐานอางอิงท่ีสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
      3.3 คณะกรรมการดำเนินงานชุดท่ี 3 : มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ ประกอบดวย 
    1. นายวิรุจน    เมืองมูล       รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร  คร ู    รองประธานกรรมการ 
    3. นางกาญจนา   จิตถา  คร ู    กรรมการ 
    4. นางเพ็ญโสภา   ทาแกง  คร ู    กรรมการ 
             5. นางเมทินี   กาญจนสมจิตต  คร ู    กรรมการ 
    6. นางสาวเขมินสินี   มีเลข  ครู อัตราจาง   กรรมการ 
    7. นางสาวพรรษา   จำเริญ  คร ู    กรรมการ 
    8. นางวิมล   กาบแกว   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาท่ี    ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ (การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน การตรวจสอบ
และประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ) จัดเก็บรวบรวมขอมูลและหลักฐาน
อางอิงท่ีสะทอนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปฯสำคัญ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
 
 



 
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบดวย 

1. นายอดุลย  คำพลอย        ปฏิบัติหนาทีรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายพงษชัย  ณ นาน           คร ู     รองประธานกรรมการ 
3. นางพรเพ็ญ  ใจแปง           คร ู     กรรมการ 
4. นายบุธธรรม  ทรัพยสิน         ครู      กรรมการ 
5. นายสุเมธ   ตะวงคชัย           ครู      กรรมการ 
6. นายไกรสิทธิ์   ปนวัง           ครู      กรรมการ 
7. นางสุพรรณี  พรมมา           ครู      กรรมการ 
8. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย   ครู      กรรมการ 
9.นางกรกมล   บุญทรง  ครู      กรรมการและเลขานุการ 

          10. นางอภิญญา    จองรัตน ครู      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที ่  มีหนาที ่  ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน 
ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน  หลังการประเมินใหแจงผลการประเมิน ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการประเมินเพื่อพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดำเนินงานตามเปาหมาย
ความสำเร็จ และเกณฑการประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม ขอมูลมีความนาเชื่อถือ 
สามารถตรวจสอบผลการประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะทอนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน 
 

4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  ประกอบดวย 
 1. นายวิรุจน      เมืองมูล  รองผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นางมณัสริญ   ศรีภัคสันต ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางมาล ี มนาคม  ครู      กรรมการ 

4. นางกชพร     สายกษิรา ครู      กรรมการ 
5. นางนิตยา     วงศกาไสย     ครู      กรรมการ 

        6. นางสาวสนิิทธา    ปรียาภัสกุล     ครู      กรรมการ 

 7. นางวิมล    กาบแกว  ครู      กรรมการ 
 8. นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร ครู      กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวพรรษา   จำเริญ ครู      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี    นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียน 
ผลสำเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนเผยแพรรายงานตอ
สาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 



5. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ประกอบดวย 
 1. นายวิรุจน      เมืองมูล  รองผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นางมณัสริญ   ศรีภัคสันต ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
          3. นายอดุลย  คำพลอย  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
          4. นายปรีชา  ศิริวงษทอง  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
          5. นางเพ็ญโสภา  ทาแกง  ครู      กรรมการ 
          6. นางมาลี   มนาคม  ครู      กรรมการ 
          7. นางกชพร  สายกษิรา  ครู      กรรมการ 

8. นางนิตยา     วงศกาไสย     ครู      กรรมการ 
9. นายเอกนรินทร   จันทรแกว ครู      กรรมการ 

 9. นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร ครู      กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวพรรษา   จำเริญ ครู      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี  ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
โดยเตรียมการตอนรับตามสมควร  และใหความรวมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอกของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

      สั่ง   ณ   วันท่ี  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

         ( นายไกร  ธรรมากาศ ) 
   ผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


