
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 ------------------------------ 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา อันน าไปสู่การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งจ าท าให้เกิดความม่ันใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหมดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดประจ าทุกปี นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
          1. นายปิยะ           ใจชุ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
          2. นายวิชวุฒ ิ      จีนาใหม่             ผู้ช่วยผู้อ านวยการ            รองประธานกรรมการ 
          3. นายนราวุธ      สมศักดิ์                   ผูช้่วยผู้อ านวยการวิชาการ           รองประธานกรรมการ 
          4. นางระพีพรรณ     ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
          5. นางสุขศรี        ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ
 6. นายคมสันต์        ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              กรรมการ 
          7. นางกัลยา      เป็กเครือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
          8. นางสาวธนัชชา    แก้วเทพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 9. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา              กรรมการ 
 10. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              กรรมการ 
          11. นางมลธิลา    สุริยะไชย  หัวหน้างานอ านวยการ            กรรมการ 
          12. นายศิริชัย      ธรรมศิริ  หัวหน้างานกิจการนักเรียน                    กรรมการ 
          13. นางสุชีรา  อัศวโกวิทพงศ์            หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      กรรมการ 
          14. นางพฤกษา พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 



            15. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

           มีหน้าที่  ก ากับ ติดตาม ให้ความปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

1. นางพฤกษา   พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
2. นางนุชรี    ขุนน้ า  หัวหน้างานสารสนเทศ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายนราวุธ สมศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิชาการ  กรรมการ 
5. นางมลธิลา   สุริยะไชย หัวหน้างานอ านวยการ       กรรมการ 
6. นายศิริชัย      ธรรมศิร ิ หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

            7. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
            8. นางสุขศรี   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ
  9. นายคมสันต์   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
           10. นางกัลยา   เป็กเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
           11. นางสาวธนชัชา    แก้วเทพ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
  12. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ 
  10. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
                     11. นางสาวสุชีรา   อัศวโกวิท    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กรรมการ 

15. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
16. นางชัชฎาพร  ปัญญา   เลขานุการงานสารสนเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
           มีหน้าที่  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 
 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. นางพฤกษา   พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
2. นางนุชรี    ขุนน้ า  หัวหน้างานสารสนเทศ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายนราวุธ สมศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิชาการ  กรรมการ 
5. นางมลธิลา   สุริยะไชย หัวหน้างานอ านวยการ       กรรมการ 
6. นายนายศิริชัย      ธรรมศิริ หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

            7. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
            8. นางสุขศรี   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ
  9. นายคมสันต์   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
           10. นางกัลยา   เป็กเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 



           11. นางสาวธนชัชา    แก้วเทพ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
  12. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ 
  13. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
  14. นายทรงศักดิ์   สาลี  หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
  15. นางสมพร    บุตรศรี  หัวหน้างานอนามัย   กรรมการ 
  16. นางอิสรา  ทองรุ่ง   หัวหน้างานห้องสมุด   กรรมการ 
  17. นางอุไร  จันทร์ซางเพ็ญ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

18. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ     กรรมการและเลขานุการ 
19. นางชัชฎาพร  ปัญญา     เลขานุการงานสารสนเทศ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          
  มีหน้าที่  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการ 

ประเมิน ด าเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการประเมินเพ่ือการพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายความส าเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 
 
 4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

1. นางพฤกษา   พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
2. นางนุชรี    ขุนน้ า  หัวหน้างานสารสนเทศ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายนราวุธ สมศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิชาการ  กรรมการ 
5. นางมลธิลา   สุริยะไชย หัวหน้างานอ านวยการ       กรรมการ 
6. นายศิริชัย      ธรรมศิร ิ หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

            7. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
            8. นางสุขศรี   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ
  9. นายคมสันต์   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
           10. นางกัลยา   เป็กเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
           11. นางสาวธนชัชา    แก้วเทพ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
  12. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ 
  13. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

14. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางชัชฎาพร  ปัญญา     เลขานุการงานสารสนเทศ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           
  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และข้อมูลที่เป็นผลการ 

ประเมินต่างๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะรอบที่ผ่านมา  ผลการใช้แหล่งข้อมูล
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่



เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  1. นางชัชฏาพร            ปัญญา  หัวหน้างานสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจารุณี  ขันใจ  เลขานุการงานเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 
  3. นางกชกานต์  ดอนศรีแก้ว เลขานุการงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
  4. นางวิภาพร  สุจชาร ี  หัวหน้างานฝ่ายบุคคล  กรรมการ 
  5. นางสาวธนัชชา แก้วเทพ  งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กรรมการ 
  6. นางสาวจิตราภรณ ์ ค าผา  เลขางานทะเบียน  กรรมการ 
  7. นายทรงศักดิ์    สาลี  หัวหน้างานแนะแนว  กรรมการ 
  8. นายพัฒนา    ฟ้าแลบ  เลขานุการงานสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางพฤกษา   พรหมเสน      เลขานุการงานแนะแนว      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            

มีหน้าที่  ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจที่สถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย  
ความเป็นเร่งด่วน หรือตามความจ าเป็นของสถานศึกษา ตรวจสอบและประมวลผลด้วยวธิีการต่างๆ จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีความสะดวกในการใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
 
 6. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

1. นางพฤกษา   พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
2. นางชัชฎาพร  ปัญญา      หัวหน้างานสารสนเทศ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายนราวุธ สมศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิชาการ  กรรมการ 
5. นางมลธิลา   สุริยะไชย หัวหน้างานอ านวยการ       กรรมการ 
6. นายศิริชัย      ธรรมศิร ิ หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
7. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 

            8. นางสุขศรี   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ
  9. นายคมสันต์   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
           10. นางกัลยา   เป็กเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
           11. นางสาวธนชัชา    แก้วเทพ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
  12. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ 
  13. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

14. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางนุชรี   ขุนน้ า      หัวหน้างานประชาสัมพันธ์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            
มีหน้าที่  ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เตรียมรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร และให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 



ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีต่อทางราชการอย่าง
สูงสุด 

 

สั่ง  ณ วันที่   10   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
                               

ลงชื่อ  
(นายปิยะ     ใจชุ่ม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
 


