
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่ 218 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
-------------------------------- 

   ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ.๒๕๔๕ ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
อันน ำไปสู่กำรก ำหนดให้มีมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขึ้น ประกอบกับได้มีกำรประกำรใช้กฎกระทรวงกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑  และกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ ส ำหรับให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำน
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและเตรียมกำรส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งจะท ำให้
เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีคุณภำพ  ได้มำตรฐำนและ   
คงรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนจำกกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  โดยให้สถำนศึกษำแต่ละแห่ง    
จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ             
ของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นประจ ำทุกปี 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำ 
และทำงรำชกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร       
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ (๑)  และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 
    1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร      ประกอบด้วย 
          ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย    ประธำนกรรมกำร 
              ๑.๒ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมกำร 
      ๑.3 นำยเมธำ  ศรีประทีป   กรรมกำร 
              ๑.4 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร     

         ๑.5 นำยถวิล  ชัยยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๑.๖ นำงอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ปัญหำ ตลอดจนส่งเสริม  

สนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นระบบ                   
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ      ประกอบด้วย 
         2.1 นำยจรัส  ค ำอ้ำย    ประธำนกรรมกำร 
     2.2 นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมกำร 

    2.3 นำยเมธำ  ศรีประทีป   กรรมกำร 
    2.4 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 

         2.5 นำงพิชยำ  ชูมก    กรรมกำร 
         ๒.6 นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ   กรรมกำร 
         2.7 นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำร 

              2.8 นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   กรรมกำร  
         2.9 นำงเสำวนีย์  แสงหงษ์   กรรมกำร 
         2.10 นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
         2.11 นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมกำร 
         2.12 นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์   กรรมกำร 
         2.๑3 นำยพินิจ  ทังสุนันท์   กรรมกำร 
         2.๑4 นำงสำวสุภำพร  เปง็ปิง   กรรมกำร 
         2.๑5 นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ ์  กรรมกำร 
         2.๑6 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำร 
         2.๑7 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
         2.๑8 นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมกำร 
         2.๑9 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง   กรรมกำร 
         2.20 นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
         2.21 นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
         2.22 นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำร 
         2.๒3 นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม  กรรมกำร 
         2.๒4 นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร   กรรมกำร 
         2.๒5 นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน   กรรมกำร 
         2.๒6 นำยสุรัตน์  จี้ฟู    กรรมกำร 
         2.๒7 นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล  กรรมกำร 
         2.๒8 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี   กรรมกำร 
         2.๒9 นำงสำวญำดำ   มำอ้วน   กรรมกำร 
         2.30 นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมกำร 
         2.31 นำงสำวสุณิสำ  บุญผล   กรรมกำร 
         2.32 นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ   กรรมกำร 
         2.33 นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมกำร 
         2.34 นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำร 

            2.35 นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมกำร 
         2.36 นำยสุทน  คุ้มเสม   กรรมกำร 
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         2.37 นำยประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมกำร 
         2.38 นำยบรรจบ  ชูมก   กรรมกำร 
         2.39 นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ   กรรมกำร 
         2.40 นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม  กรรมกำร 
         2.41 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำร 
         2.42 นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี   กรรมกำร 
         2.๔3 นำยสุรัติ  จิตนำรินทร์   กรรมกำร 
         2.๔4 นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   กรรมกำร 
         2.๔5 นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ  กรรมกำร 
         2.๔6 นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว  กรรมกำร      

    2.๔7 นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง  กรรมกำร 
         2.๔8 นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมกำร 
         2.๔9 นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช  กรรมกำร 

    2.50 นำงสำวอัมพร  นำมณี   กรรมกำร 
    2.51 นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง   กรรมกำร 

         2.52 นำยเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
      2.53 นำงล ำดวน   ติดทะ   กรรมกำร 

    2.54 นำยถวิล  ชัยยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             2.55 นำงอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของโรงเรียนและจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ, รวมรวมข้อมูลรำยงำนผู้รับผิดขอบงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
  

  3. คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลและหลักฐำน     ประกอบด้วย 
      3.1 คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลมำตรฐำนที่  1  ด้ำนผู้เรียน 
   3.1.1 นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  ประธำนกรรมกำร 
   3.1.2 นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
   3.1.3 นำยประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมกำร 
   3.1.4 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี  กรรมกำร 
   3.1.5 นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมกำร 
   3.1.6 นำงล ำดวน  ติดทะ  กรรมกำร 
   3.1.7 นำยพินิจ  ทังสุนันท์  กรรมกำร 
   3.1.8 นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ  กรรมกำร 
   3.1.9 นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  กรรมกำร 
   3.1.10 นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   3.1.11 นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที่  รวบรวมร่องรอยหลักฐำนและสรุปผลตัวชี้วัดด้ำนผู้เรียน 



-4- 
 

    3.2 คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลมำตรฐำนที่  2  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
   3.2.1 นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
   3.2.2 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำร 
   3.2.3 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร 
   3.2.4 นำยนิพล  ปลุกเสก  กรรมกำร 
   3.2.5 นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ  กรรมกำร 
   3.2.6 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
   3.2.7 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำร 
   3.2.8 นำยสุทน  คุ้มเสม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่  รวบรวมและสรุปผลตัวชี้วัดด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
 

    3.3 คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลมำตรฐำนที่  3  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   3.3.1 นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร 
   3.3.2 นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  กรรมกำร 
   3.3.3 นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์  กรรมกำร 
   3.3.4 นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม กรรมกำร 
   3.3.5 นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน  กรรมกำร 
   3.3.6 นำงฉวรัตน์  ค ำคัญ  กรรมกำร 
   3.3.7 นำยเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมกำร 
   3.3.8 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์  กรรมกำร 
   3.3.9 นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร  กรรมกำร 
   3.3.10 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี  กรรมกำร 
   3.3.11 นำงอรพินธ์  กันทะรัน  กรรมกำร 
   3.3.12 นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
   3.3.13 นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
   3.3.14 นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   3.3.15 นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำร 
   3.3.16 นำงพิชยำ  ชูมก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   3.3.17 นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

    มีหน้ำที่  รวบรวมและสรุปผลตัวชี้วัดด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    

     4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง     ประกอบด้วย 
         4.1 นำงอรพินธ์  กันทะรัน                     ประธำนกรรมกำร 
         4.2 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล          กรรมกำร 
         4.3 นำงสำวสุดำรัตน์   เปียงน้อย          กรรมกำร 
         4.4 นำงล ำดวน   ติดทะ      กรรมกำร 
         4.5 นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที ่ น ำผลกำรสรุปตำมตัวชี้วัดจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียน  
ผลส ำเร็จของกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำน ต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รำยงำน      
ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง   
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
     

สั่ง  ณ  วันที่  15  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

             
                                                     (นำยจรสั  ค ำอ้ำย)                   
                                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


