
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 
                                                            ที ่๑๑๒/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………….. 

       เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บุคลำกรทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยใน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนทั่วไป  ประกอบด้วย 
๑) นำยจรัสธชัย เสิกภูเขียว                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสังวำลย์  โบรำณกุล                ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยชำญชัย  เที่ยงธรรม                หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน                กรรมกำร 
๔) นำยวรพจน์  แก้วแสงใส                หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน    กรรมกำร 
๕) นำยสุกิจ อุทุมภำ                        หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน                กรรมกำร 

 ๔) นำงเสำวคนธ์  สมำน                    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรบุคคล  กรรมกำร 
๘) นำงอภิญญำ  เที่ยงธรรม                หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙) นำงสำวนวัตพร  สุวรรณชยัรบ         หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพฯ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้ำที่
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแต่ละมำตรฐำน จัดเตรียมเอกสำรอ้ำงอิงประกอบกำรรำยงำน และเตรียมรับกำร
ประเมินภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๒ และให้ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำร
แต่ละด้ำนเข้ำร่วมรับกำรประเมิน อ ำนวยควำมสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมกำรตลอดจนตอบข้อซักถำม
ในวันรับประเมิน ดังนี้ 

๒.๑  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑)  นำยสังวำลย์  โบรำณกุล ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  ๒)  นำงอภิญญำ  เที่ยงธรรม ต ำแหน่ง ครู     รองประธำนกรรมกำร 
  ๓)  นำยธนกร  จันทคร       ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๔)  นำยไมตรี  อุดมศักดิ์ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๕)  นำยทองอินทร์  พลเขมร ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๖)  นำงรุ่งนภำลัย  รำชภักดี ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๗)  นำงนงลักษณ์  จันสุภีร์ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๘)  นำงบังอร   ตันสุหัช  ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๙)  นำยสิริมำศ  รำชภักดี ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๑๐)  นำงภำรณี  หงส์ชุมแพ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 



  

  ๑๑)  นำยอ ำนำจ  ดอนจันทร์โคตร       ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๑๒)   น.ส.ปัทมำพร ภูกำบิล ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
  ๑๓)   นำยสนธิ  มั่งมูล  ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร     กรรมกำร 
  ๑๔)  นำยปกรณ์  หลำบนอก นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู    กรรมกำร 
  ๑๕) นำงสำวลดำมำศ จันทร์นิยม นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู   กรรมกำร 
  ๑๖) นำยจตุพร  กลยนี นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู   กรรมกำร  
  ๑๗)   นำยไกรสร  แจ่มใสดี ต ำแหน่ง ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๑๘)   นำงวภิำรัตน์  พิมพ์ศรี ต ำแหน่ง ครู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      
  ให้คณะกรรมกำรชุดนี้มีหน้ำที่ขับเคลื่อนมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐำนอ้ำงอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

๒.๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     ประกอบด้วย 
  ๑)  นำยสังวำลย์  โบรำณกุล ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร  

   ๒)  นำยชำญชัย  เที่ยงธรรม ต ำแหน่ง ครู     รองประธำนกรรมกำร 
   ๓)  นำยวรพจน์  แก้วแสงใส ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร  

   ๔)  นำยสุกิจ  อุทุมภำ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๕)  นำงบังอร  โคตรสำขำ วิลเลี่ยมส์ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร  
   ๖)  นำงสำลินี  ผิวศิร ิ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 

   ๗)  นำยจริณทร์  ประชุม ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๘)  นำยไมตรี  อุดมศักดิ์ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๙)  นำยจริณทร์  ประชุมชน ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 

   ๑๐) นำงสุดำรัตน์ โอชำอัมพวัน ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๑๑)  นำยอดิศักดิ์  บุตตะกุล ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๑๒)  นำงสำวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร   
   ๑๓)  นำยสนธิ  มั่งมูล ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร     กรรมกำร  
       ๑๔)  นำงสำวธัญรดำ  อุทุมภำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 

    ๑๕)  นำงสำวพรรณนรำ ทิพย์จรูญ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 
    ๑๖) นำงสำวกัลยำณี สลักษร นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 

   ๑๗)  นำงเสำวคนธ์  สมำน ต ำแหน่ง ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
      ๑๘)  นำงอนุรักษ์  ไวประเสริฐ         ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    
   ให้คณะกรรมกำรชุดนี้มีหน้ำที่ขับเคลื่อนมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (กำรมีเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  
กำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐำนอ้ำงอิงที่สะท้อน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 



  

 
 ๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 

  ๑)  นำงอภิญญำ  เที่ยงธรรม ต ำแหน่ง ครู     ประธำนกรรมกำร 
  ๒)  นำงรุ่งนภำลัย  รำชภักดี ต ำแหน่ง ครู     รองประธำนกรรมกำร 
  ๓)  นำงบังอร  ตันสุหัช ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 

   ๔)  นำยอภิทวัฎฐ์  ศรีอวน ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๕)  นำงสำวขวัญนภำ  ภักดีศรี   ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๖)  นำงวิภำรัตน์  พิมพ์ศรี              ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๗)  นำยไกรสร  แจ่มใสดี   ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๘)  นำงสำวเฟ่ืองฟ้ำ  กัญญำบัตร ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๙) นำยรัชภูมิ  ป้องล่องค ำ ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 
   ๑๐) นำงสำวมัทวัน  ละคร ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำร 

   ๑๑) นำงวิเชียร  อุทุมภำ              ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร     กรรมกำร  
                ๑๒)  นำยอนุชิต  กลำงพรหม          ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

   ๑๓) ส.อ.อนุชำ  ป้องนอก   ต ำแหน่ง ครู อัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
         ๑๔) นำงสำวจิรภิญญำ นิระกุล นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร   
   ๑๕) นำงสำวเจษฎำภรณ์ บูระพิน นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 
   ๑๖) นำงสำวพรประคอง  แสงศร      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู กรรมกำร 
   ๑๗) นำงสำวสุพัตรำ ภูผำพลอย นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 

   ๑๘)  นำงสำวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ ต ำแหน่ง ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         ๑๙)  นำยจิตติศักดิ์  กันหำชิน ต ำแหน่ง ครู     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
   ให้คณะกรรมกำรชุดนี้มีหน้ำที่ขับเคลื่อนมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (กำรมีกระบวนกำรเรียน
กำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
และหลักฐำนอ้ำงอิงที่สะท้อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓ เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
  

 
(นำยจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 


