
 
 

 
 

 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี 502 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม รอบส่ี 
 

-------------------------------- 
  ตามท่ีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  ได กําหนดใหสถานศึกษา
แตละแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม รอบสี่   
 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอสถานศึกษา 
และทางราชการจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ                      
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑)  และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแตงต้ังและมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

      ๑. คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย 
          ๑.๑ นายจรัส  คําอาย    ประธานกรรมการ 
              ๑.๒ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการ 
      ๑.๓ นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการ 
              ๑.๔ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ     

         ๑.๕ นายถวิล  ชัยยา    กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๖ นางอรพินธ  กันทะรัน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี  กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา ตลอดจนสงเสริม  

สนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   

 

๒. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่      ประกอบดวย 
         ๒.๑ นายถวิล  ชัยยา    ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการ 

    ๒.๓ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
         ๒.๔ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
         ๒.๕ นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
         ๒.๖ นางลาวัลย  ขยันขาย   กรรมการ 

              ๒.๗ นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ  
         ๒.๘ นางเสาวนีย  แสงหงษ   กรรมการ 
         ๒.๙ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน  กรรมการ 
         ๒.๑๐ นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย  กรรมการ 
 

.../๒.๑๑ นางพันนภา  วลีดํารงค 



 
 

 
 

         ๒.๑๑ นางพันนภา  วลีดํารงค   กรรมการ 
         ๒.๑๒ นายพินิจ  ทังสุนันท   กรรมการ 
         ๒.๑๓ นางสาวสุภาพร  เปงปง   กรรมการ 
         ๒.๑๔ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ  กรรมการ 
         ๒.๑๕ นางศรีเริญ  มีพิมพ   กรรมการ 
         ๒.๑๖ นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
         ๒.๑๗ นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ 
         ๒.๑๘ นางสาววรัญญา  เปงปง   กรรมการ 
         ๒.๑๙ นางสาววัชรินทร  แกวมูล  กรรมการ 
         ๒.๒๐ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย  กรรมการ 
         ๒.๒๑ นางอุมาพร  แกวปวน   กรรมการ 
            ๒.๒๒ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 
         ๒.๒๓ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
         ๒.๒๔ นายสุรัตน  จี้ฟู    กรรมการ 
         ๒.๒๕ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
         ๒.๒๖ นางสาวอําภา  เขียวด ี   กรรมการ 
         ๒.๒๗ นางสาวญาดา   มาอวน   กรรมการ 
         ๒.๒๘ นายเอกดน  อินตะปน   กรรมการ 
         ๒.๒๙ นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 
         ๒.๓๐ นางฉวรัตน  คําธัญ   กรรมการ 
         ๒.๓๑ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  กรรมการ 
         ๒.๓๒ นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 

            ๒.๓๓ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
         ๒.๓๔ นายสุทน  คุมเสม   กรรมการ 
         ๒.๓๕ นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
         ๒.๓๖ นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
         ๒.๓๗ นางสาวอรนุช  เรือนคํา   กรรมการ 
         ๒.๓๘ นายพงศนรินทร  อินกองงาม  กรรมการ 
         ๒.๓๙ นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการ 
         ๒.๔๐ นายชัยพิชิต  อุดคํามี   กรรมการ 
         ๒.๔๑ นางศิริญญา  หลาเต็น   กรรมการ 
         ๒.๔๒ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
         ๒.๔๓ นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา  กรรมการ 
         ๒.๔๔ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  กรรมการ      

    ๒.๔๕ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
         ๒.๔๖ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
         ๒.๔๗ นางสาวเสาวภาคย  ไชยเดช  กรรมการ 
 

.../๒.๔๘ นางสาวอัมพร  นามณี 



 
 

 
 

    ๒.๔๘ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
    ๒.๔๙ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 

         ๒.๕๐ นางลําดวน   ติดทะ   กรรมการ 
      ๒.๕๑ นายธนวัฒน  สิทธติัน   กรรมการ 

    ๒.๕๒ Mr.Von Paul. Mulit    กรรมการ 
    ๒.๕๓ Mr.Philip Dave C.Cajes  กรรมการ 
    ๒.๕๔ Miss Li Yue         กรรมการ 
    ๒.๕๕ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

             ๒.๕๖ นางอรพินธ  กันทะรัน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
         มีหนาท่ี  ดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและจัดทําขอมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ, รวมรวมขอมูลรายงานผูรับผิดขอบงานและเตรียมรับ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
  

  ๓. คณะกรรมการรวบรวมขอมูลและหลักฐาน     ประกอบดวย 
      ๓.๑ คณะกรรมการรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี  ๑  ดานผูเรียน 
   ๓.๑.๑ นางสาววัชรินทร  แกวมูล  ประธานกรรมการ 
   ๓.๑.๒ นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
   ๓.๑.๓ นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
   ๓.๑.๔ นางสาวอําภา  เขียวดี  กรรมการ 
   ๓.๑.๕ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ 
   ๓.๑.๖ นางลําดวน  ติดทะ  กรรมการ 
   ๓.๑.๗ นายพินิจ  ทังสุนันท  กรรมการ 
   ๓.๑.๘ นางฉวรัตน  คําธัญ  กรรมการ 
   ๓.๑.๙ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  กรรมการ 
   ๓.๑.๑๐ นางอุมาพร  แกวปวน  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๑.๑๑ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    มีหนาท่ี  รวบรวมรองรอยหลักฐานและสรุปผลตัวชี้วัดดานผูเรียน 
 

    ๓.๒ คณะกรรมการรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี  ๒  ดานกระบวนการบริหารจัดการ 
   ๓.๒.๑ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ 
   ๓.๒.๒ นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ 
   ๓.๒.๓ นางสาววรัญญา  เปงปง  กรรมการ 
   ๓.๒.๔ นายนิพล  ปลุกเสก  กรรมการ 
   ๓.๒.๕ นางสาวอรนุช  เรือนคํา  กรรมการ 
   ๓.๒.๖ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
   ๓.๒.๗ นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการ 
   ๓.๒.๖ นายสุทน  คุมเสม   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๒.๘ นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

.../มีหนาท่ี  รวบรวมและสรุปผลตัวชี้วัด 



 
 

 
 

  มีหนาท่ี  รวบรวมและสรุปผลตัวชี้วัดดานกระบวนการบริหารจัดการ 
 

    ๓.๓ คณะกรรมการรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี  ๓  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   ๓.๓.๑ นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
   ๓.๓.๒ นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 
   ๓.๓.๓ นางพันนภา  วลีดํารงค  กรรมการ 
   ๓.๓.๔ นายพงศนรินทร  อินกองงาม กรรมการ 
   ๓.๓.๕ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน  กรรมการ 
   ๓.๓.๖ นางฉวรัตน  คําคัญ  กรรมการ 
   ๓.๓.๗ นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
   ๓.๓.๘ นางศรีเริญ  มีพิมพ  กรรมการ 
   ๓.๓.๙ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๐ นางสาวอําภา  เขียวดี  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๑ นางอรพินธ  กันทะรัน  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๒ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๓ นางสาววัชรินทร  แกวมูล  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๔ นางอุมาพร  แกวปวน  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๕ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย กรรมการ 
   ๓.๓.๑๖ นางพิชยา  ชูมก   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๓.๑๗ นางลาวัลย  ขยันขาย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

    มีหนาท่ี  รวบรวมและสรุปผลตัวชี้วัดดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   

     ๔. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง     ประกอบดวย 
         ๔.๑ นางอรพินธ  กันทะรัน                     ประธานกรรมการ 
         ๔.๒ นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล          กรรมการ 
         ๔.๓ นางสาวสุดารัตน   เปยงนอย          กรรมการ 
         ๔.๔ นางลําดวน   ติดทะ      กรรมการและเลขานุการ 
        ๔.๕ นายพงศนรินทร  อินกองงาม                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  นําผลการสรุปตามตัวชี้วัดจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียน  
ผลสําเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงาน ตนสังกัด ตลอดจนเผยแพรรายงาน  
ตอสาธารณชนและหนวยงานท่ี เก่ียวของ   
 

 ๕. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม     ประกอบดวย 
         ๕.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ                     ประธานกรรมการ 
         ๕.๒ นางเกศราวรรณ  กันทายวง           กรรมการ 
         ๕.๓ นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ          กรรมการ 
 

.../๕.๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย 



 
 

 
 

         ๕.๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย     กรรมการ 
         ๕.๕ นางสาวสุภาภรณ  ชมภูแกว  กรรมการ 
     ๕.๖ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทุกคน  กรรมการ 
     ๕.๗ นางเสาวนีย  แสงหงษ    กรรมการและเลขานุการ 
         ๕.๘ นางจีราพรรณ  เปงเมืองลอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  จัดเตรียมอาหารวาง,น้ําดื่มสําหรับคณะกรรมการและคณะครูท่ีรับการประเมิน  
คุณภาพภายนอกรอบสี่   
 

                      ๖. คณะกรรมการจัดสถานท่ี    ประกอบดวย 
      ๖.๑ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
      ๖.2 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 
      ๖.3 นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย  กรรมการ 
      ๖.4 นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
      ๖.5 นายสมาน  จันทรธง   กรรมการ 
         ๖.6 นายผจญ  ภิระแกว   กรรมการ 

    ๖.7 นางจันทรวัน  รั่วรู   กรรมการ 
      ๖.8 เจาหนาท่ีทําความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
      ๖.๙ นายคมสันต  พิพัฒวุฒิกุล             กรรมการและเลขานุการ 
      ๖.๑๐ นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ใหสะอาดสวยงาม 
 

           ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
     

          สั่ง  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
                    

 
                                                            (นายจรัส  คําอาย)                   
                                                 ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


