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ค ำสั่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
ท่ี  230 / 2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมตรวจสอบ 
และรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
.......................................... 

ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ก ำหนดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน         
เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน       
พ.ศ. 2554  ในกำรด ำเนินกำร 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  2) 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 3) 
กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 4) กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 5) 
กำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 6) กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 7) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน และ 8) กำรจัด
ให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  

เพื่อให้กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย สำมำรถรวบรวมข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนและ             
กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง สถำนศึกษำน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและน ำข้อมูลผล
กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำไปจัดท ำรำยงำน และเตรียมพร้อมรองรับกำรติดตำม
ตรวจสอบฯ จำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จึงมีค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
1. นำยพิทักษ์  สุปิงคลัด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกิมำภรณ์  เติมสุข รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยปำรมี  นำมโสม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยภักด ี  เติมสุข รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รองประธำนกรรมกำร 
5. นำยสมเกตุ  ใจเมือง ครูช ำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
รองประธำนกรรมกำร 

6. นำงพิกุล  เซียนโห หัวหน้ำงำนบุคคล กรรมกำร 
7. นำงนันทนำ วัฒนะรัตน ์ หัวหน้ำงำนธุรกำร กรรมกำร 
8. นำยบุญจันทร์  พิมพ์ประเสริฐ หัวหน้ำงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย กรรมกำร 
9. นำงศิริวรรณ จงภักดี หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ กรรมกำร 
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10. นำยสมโภชน์  คงกล้ำ หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
11. นำยสมเกตุ  ใจเมือง หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนท่ี กรรมกำร 
12. นำงดวงดำว  คงนุรัตน ์ หัวหน้ำงำนแผนงำน กรรมกำร 
13. นำงสมใจ  บุญโต หัวหน้ำงำนวิชำกำร กรรมกำร 
14. นำงสุภัทรกุล  มั่นหมำย หัวหน้ำงำนงบประมำณ กรรมกำร 
15. นำงธัญญำรัตน์  เจริญศิริ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16. นำงนำรีรัตน์  อุปกำรกุล งำนนิเทศกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงณัฏฐินี  ชอบมี งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. นำยปัญญวัฒน์ สุรินทรำบูรณ์ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มีหน้ำที่  

ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
     2.1 องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 

1. นำงธัญญำรัตน์  เจริญศิริ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
2. นำงนำรีรัตน์  อุปกำรกุล ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นำงณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
4. ฝ่ำยบริหำร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วย 

    
มีหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ 
 1.  กำรศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ 

2. พิจำรณำสำระส ำคัญท่ีจะก ำหนดในมำตรฐำนกำรศึกษำและประเด็นพิจำรณำท่ีสะท้อนอัตลักษณ์
และมำตรฐำนกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ 

3. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแต่มำตรฐำนกำรศึกษำและประเด็นพิจำรณำ 
4. ประกำศค่ำเป้ำหมำยแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำและประเด็นพิจำรณำว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท้ังภำยในและภำยนอกรับทรำบ 
 
 
 
 

-/2.2 องคป์ระกอบที่ 2…   
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     2.2 องค์ประกอบที่ 2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

1. นำงดวงดำว  คงนุรัตน ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
2. นำงสินีรัตน์  ชัยมำโย ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นำงพจนีย์  มีมำก ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นำงนิภำวรรณ  ลัดดำหอม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นำงรัติยวรรณ  ครองศิลป์ ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
6. นำงสำวจิตติพร  สุวรรณำลัย ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
7. ฝ่ำยบริหำร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบโดยใช้ข้อมูล
ตำมสภำพจริง           

2. ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำหมำยด้ำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภำพผู้เรียนท่ีสะท้อนคุณภำพ
ควำมส ำเร็จอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม      

3. ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    
โดยใช้กระบวนกำรวิจัยหรือผลกำรวิจัยหรือข้อมูลท่ีอ้ำงอิงได้ให้ครอบคลุมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ   
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำ
บุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว้ 
 4. ก ำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกภำยนอกท่ีให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 
 5. ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจนให้บุคลำกรของสถำนศึกษำและผู้เรียน ร่วมรับผิดชอบและ
ด ำเนินงำนตำมท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงำน 
ชุมชน และท้องถิ่น 
 7. ก ำหนดกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงกำร 
 8. เสนอแผนพัฒนำจัดกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบ 
 9. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 10. ก ำหนดปฏิทินกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 11. เสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบ 
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     2.3 องค์ประกอบที่ 3  กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 

1. นำงสุภำภรณ์  สุขจิต ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
2. นำยไพบูลย์  หัดรัดชัย ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นำยวรเชษฐ์  บุญยง ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
4. นำงประใพวรรณ  สมจันทร์ พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
5. ฝ่ำยบริหำร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วย 

 

มีหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ 
1. กำรจัดโครงสร้ำงหรือระบบกำรบริหำรของสถำนศึกษำท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำระบบกำรประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
2. ก ำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวก     

ต่อกำรเข้ำถึงและกำรให้บริกำรหรือกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
3. กำรน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 

     2.4 องค์ประกอบที่ 4  กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

1. นำงพจนีย์  มีมำก ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
2. นำงรัติยวรรณ  ครองศิลป์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นำงนิภำวรรณ  ลัดดำหอม ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
4. นำงสำวจิตติพร  สุวรรณำลัย ครู คศ.1 หัวหน้ำ 
5. ฝ่ำยบริหำร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ 
1. กำรด ำเนินกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแต่ละปีสู่กำรปฏิบัติตำมกรอบระยะเวลำและกิจกรรมโครงกำร

ท่ีก ำหนดไว้ 
2. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้ก ำหนด

อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
        

     2.5  องค์ประกอบที่ 5  กำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 

1. นำงณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช ำนำญกำร หัวหน้ำ 
2. นำงสำวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
3. นำงสำวกฤติกำ  สุทธิธรรม ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
4. ฝ่ำยบริหำร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วย 

 

มีหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ 
1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 
2. คุณภำพกำรศึกษำท้ังระดับบุคคลและระดับสถำนศึกษำอย่ำงน้อย ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. รำยงำนและน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำ 
4. เตรียมกำรและให้ควำมร่วมมือในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

-/2.6องค์ประกอบที่ 6…   
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     2.6 องค์ประกอบที่ 6  กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 
 

1. นำงนำรีรัตน์  อุปกำรกุล ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
2. นำงธัญญำรัตน์  เจริญศิริ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นำงอัญชลิน  ผมงำม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นำงสำวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
5. นำงณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
6. นำยปัญญวัฒน์ สุรินทรำบูรณ์ ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
7. นำงสำวกฤติกำ  สุทธิธรรม ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
8. นำงประใพวรรณ  สมจันทร์ พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
9. ฝ่ำยบริหำร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วย 
   

มีหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ 
1. แต่งต้ังค ำส่ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก            

ท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่ำงน้อย 1 คน เข้ำมำส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
ของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยใช้วิธีกำรและ
เครื่องมือท่ีหลำกหลำยและเหมำะสม  

       
     2.7 องค์ประกอบที่ 7  กำรจัดรำยงำนประจ ำปีที่เปน็รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 

1. นำงธัญญำรัตน์  เจริญศิริ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
2. นำงณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
3. นำยปัญญวัฒน์ สุรินทรำบูรณ์ ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
4. ฝ่ำยบริหำร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ 

1. สรุปและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำท่ีสะท้อน
คุณภำพผู้เรียนและผลส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมรูปแบบท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด 

2. น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบ 
3. เผยแพร่รำยงำนต่อสำธำรณชนหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง    
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     2.8 องค์ประกอบที่ 8  กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

1. นำยปัญญวัฒน์ สุรินทรำบูรณ์ ครู คศ.1 หัวหน้ำ 
2. นำงธัญญำรัตน์  เจริญศิริ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นำงณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
4. นำงสำวกฤติกำ  สุทธิธรรม ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
5. ฝ่ำยบริหำร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่ ติดตำมตรวจสอบ 

1. ส่งเสริมแนวคิดเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีมุ่งกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำและพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ จนเป็น
วัฒนธรรมในกำรท ำงำนปกติของสถำนศึกษำ 

2. น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำจำกกำรประเมินตนเองหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเลือกสรรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อน ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
 3. เผยแพร่ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ 
 

ให้บุคลำกรท่ีได้รับมอบหมำย  ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ  เพื่อประโยชน์ ต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป   

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  22   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561 
 
                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          (นำยพิทักษ์     สุปิงคลัด) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวฒัน์โยธนิ 


