
๑๐๗ 

 

  



๑๐๘ 

 

 

                                                 ค าสั่งโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
ที่  81 / 256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
……………………………………. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” จึงสมควรที่โรงเรียนจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการท างานเพ่ือด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑.  นายชิตพล  สุวรรณผา  รองผอ.รักษาการ ผอ.โรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.  นายธนู  ศิริจันทพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.  นายสุรชัย  เพ็ชรแสน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นายมานะ  โงะบุดดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นางสาวละมุล  จันทะรัง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายสุรศักดิ์  น้อยราช   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗.  นางสาววาสนา  ทองรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขาฯ 
๘.  นางสาวสุมาลี  อุปชัย   ครชู านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

หน้าที ่
1.  ก าหนดนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระดับต่างๆ 
2.  ก าหนดกรอบแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
3.  แต่งตั้งผู้ประสานคุณภาพและบุคลากรที่ได้รับผิดชอบในฝ่ายหรืองานต่างๆ 
4.  นิเทศ  ติดตาม  เพ่ิมขวัญและก าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินการตามระบบคุณภาพทั้งในด้านอุปกรณ์  เครื่องมือ  สื่อ  
เทคโนโลยี   
รวมทั้งบุคลากรและงบประมาณ 
6.  ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
๑.  นายชิตพล  สุวรรณผา  รองผอ.รักษาการ ผอ.โรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.  นายธนู  ศิริจันทพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.  นายมานะ  โงะบุดดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นางสาวละมุล  จันทะรัง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



๑๐๙ 

 

 

๕.  นายสุรชัย  เพ็ชรแสน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.  นายสุรศักดิ์  น้อยราช   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗.  นางสาวอ าไพ  ดายกระโทก  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๘. นายสราวุฒิ  รูปพรห์ม   คร ู    กรรมการ 
๙. นางสาวสุภวรรณ  ลุนพรหม  คร ู    กรรมการ 
๑๐. นายวิทยา  แสงยศ   คร ู    กรรมการ 
๑๑. นางสันฐิตา  มาโลนีย ์  คร ู    กรรมการ 
๑๒. นางสาวอมรินทร์  สินโพธิ์  ผู้ช่วยคร ู   กรรมการ 
๑๓. นางสาววรรณชนก  โพธิ์สม  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
๑๔. นายมลฑล ตั้งธนถาวร  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
1๕. นางรุ่งฤดี  วรางกูร   ผช.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  กรรมการ 
1๖. นางสาววาสนา  ทองรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขาฯ 
1๗. นางสาวสุมาลี  อุปชัย  ครชู านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

หน้าที ่ 
1.  ประชุม วางแผนศึกษารายละเอียด มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษา การจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้โดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.  จัดท าเครื่องมือ  หลักฐาน  หรือเอกสารประกอบการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล 
3.  รวบรวมเอกสาร/หลักฐานโครงการตามประเด็นพิจารณา   
4.  เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานประกันฯ 
5.  จัดแฟ้มเอกสาร/หลักฐาน รายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการอ านวยการ 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๑.  นายชิตพล  สุวรรณผา  รองผอ.รักษาการ ผอ.โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๒.  นายธนู  ศิริจันทพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.  นายมานะ  โงะบุดดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นางสาวละมุล  จันทะรัง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นายสุรชัย  เพ็ชรแสน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.  นายสุรศักดิ์  น้อยราช   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗.  นางสาวอ าไพ  ดายกระโทก  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๘. นายสราวุฒิ  รูปพรห์ม   คร ู    กรรมการ 
๙. นางสาวสุภวรรณ  ลุนพรหม  คร ู    กรรมการ 
๑๐. นายวิทยา  แสงยศ   คร ู    กรรมการ 
๑๑. นางสันฐิตา  มาโลนีย ์  คร ู    กรรมการ 
๑๒. นางสาวอมรินทร์  สินโพธิ์  ผู้ช่วยคร ู   กรรมการ 
๑๓. นางสาววรรณชนก  โพธิ์สม  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
๑๔. นายมลฑล ตั้งธนถาวร  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
1๕. นางรุ่งฤดี  วรางกูร   ผช.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  กรรมการ 
1๖. นางสาววาสนา  ทองรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขาฯ 
1๗. นางสาวสุมาลี  อุปชัย  ครชู านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 



๑๑๐ 

 

 

หน้าที ่พิจารณาโครงการ กิจกรรม จัดสรรงบประมาณสอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
๔. คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑.  นายชิตพล  สุวรรณผา  รองผอ.รักษาการ ผอ.โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๒.  นายธนู  ศิริจันทพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.  นายมานะ  โงะบุดดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นางสาวละมุล  จันทะรัง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นายสุรชัย  เพ็ชรแสน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.  นายสุรศักดิ์  น้อยราช   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗.  นางสาวอ าไพ  ดายกระโทก  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๘. นายสราวุฒิ  รูปพรห์ม   คร ู    กรรมการ 
๙. นางสาวสุภวรรณ  ลุนพรหม  คร ู    กรรมการ 
๑๐. นายวิทยา  แสงยศ   คร ู    กรรมการ 
๑๑. นางสันฐิตา  มาโลนีย ์  คร ู    กรรมการ 
๑๒. นางสาวอมรินทร์  สินโพธิ์  ผู้ช่วยคร ู   กรรมการ 
๑๓. นางสาววรรณชนก  โพธิ์สม  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
๑๔. นายมลฑล ตั้งธนถาวร  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
1๕. นางรุ่งฤดี  วรางกูร   ผช.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  กรรมการ 
1๖. นางสาววาสนา  ทองรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1๗. นางสาวสุมาลี  อุปชัย  ครชู านาญการ    กรรมการและเลขาฯ 

หน้าที ่น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา สู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม โครงการ กิจกรรม  
ที่ก าหนดไว้ 
๕. คณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1  

1. นายชิตพล  สุวรรณผา รองผอ.รักษาการ ผอ.โรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย  เพ็ชรแสน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์  น้อยราช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวละมุล  จันทะรัง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขาฯ 

มาตรฐานที่ 2  
1. นายธนู  ศิริจันทพันธุ์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. พระครูปทุมจันทรโรวาส คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
3. นางสาวสุมาลี  อุปชัย  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขาฯ 

มาตรฐานที่ 3  
1. นายพรชัย  ปัญสังกา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายมานะ  โงะบุดดา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาววาสนา  ทองรินทร์ ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ปรากฏในแฟ้มเอกสารให้ตรงกับเครื่องมือเก็บคะแนนตามประเด็น

พิจารณา 



๑๑๑ 

 

 

2. สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะครูและผู้บริหารต่อไป 
3. จัดเก็บ รวบรวมเครื่องมือประเมินและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพโรงเรียน 

 
 
๖. คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑.  นายชิตพล  สุวรรณผา  รองผอ.รักษาการ ผอ.โรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.  นายธนู  ศิริจันทพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.  นายสุรชัย  เพ็ชรแสน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นายมานะ  โงะบุดดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นางสาวละมุล  จันทะรัง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายสุรศักดิ์  น้อยราช   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗.  นางสาววาสนา  ทองรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขาฯ 
๘.  นางสาวสุมาลี  อุปชัย   ครชู านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

หน้าที ่
1   นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ปีละ ๑ ครั้ง 
๒.  รายงานและน าผลการติดตามตรวจสิบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

๗. คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)    ประกอบด้วย  
1.  นายธนู  ศิริจันทพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.  นางสาววรรณชนก  โพธิ์สม  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
๓.  นางสาวอมรินทร์  สินธิ์โพธิ์  ผู้ช่วยคร ู   กรรมการ 
๔.  นางสาววาสนา  ทองรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขาฯ 
๕.  นางสาวสุมาลี  อุปชัย   ครชู านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

หน้าที ่   
๑. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ๒. น าเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓. เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการและรายงานให้
ผู้บริหารทราบต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  256๔ 
            

      
 
   (นายชิตพล  สุวรรณผา) 

      รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 

 
 



๑๑๒ 

 

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

  

  
 
 

กิจกรรมsbmld (ส่งเสริมการสร้างอาชีพ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 

กิจกรรมแสดงความยนดกีับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี 

  
 
 

กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน 

  

  
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร  

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

  

  

 
 
 
 
 


