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ค ำสั่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
                                                  ท่ี  199 / 2561 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 …………………………………………………………………… 
   

เพื่อให้การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินมีความสอดคล้องกับการแบ่ง
ส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2552 และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37  วรรคสอง  มาตรา 45 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ว่าด้วยการมอบอ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน พ.ศ. 2546   จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินปฏิบัติ
หน้าท่ีคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาและยกเลิกค าส่ังใดๆท่ีขัดแย้งกับค าส่ังนี้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายพิทักษ์  สุปิงคลัด ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประธานกรรมการ 
2. นายภักด ี  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รองประธานกรรมการ 
3. นางกิมาภรณ์  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการ 
4. นายปารมี  นามโสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการ 
5. นายสมเกตุ  ใจเมือง ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
กรรมการ 

6. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
7. นางนารีรัตน์  อุปการกุล งานนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางณัฏฐินี  ชอบมี งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่คณะกรรมการด าเนินงาน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
 

1. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้าพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. นางนารีรัตน์  อุปการกุล ครู ช านาญการพิเศษ งานนิเทศติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. นางอัญชลิน  ผมงาม ครู ช านาญการพิเศษ งานติดตามแผนพัฒนา       
การจัดการศึกษา 

4. นางสุภาภรณ์  สุขจิต ครู ช านาญการพิเศษ งานสารสนเทศกลุ่มงานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5. นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู ช านาญการ งานควบคุมภายในและส่งเสริม 
การรายงานผลการประเมิน
คุณภาพ 

6. นางณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช านาญการ เลขานุการกลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.1 งานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. นางสาวกฤติกา  สุทธิธรรม ครู ค.ศ.1 งานส่งเสริมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

9. นางประใพวรรณ  สมจันทร์ พนักงานราชการ งานเทคโนโลยีกลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

มีหน้ำที่ 
     1.  งำนจัดองค์กร 
 1.1  จัดท าการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดย 
  1.1.1 จัดองค์กรหรือจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
  1.1.2 ก าหนดงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิท่ีโรงเรียนก าหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
  1.1.3 ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  1.1.4 ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามแผนภูมิการบริหาร
โรงเรียน 
 1.2  การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
                    1.2.1  มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิท่ีโรงเรียนก าหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
  1.2.2  มอบหมายงานให้ผู้ท่ีรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  1.2.3  ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
  1.2.4  ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

     -/2. งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ... 
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     2.  งำนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.1  การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.1.1 ด าเนินงานสารสนเทศและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2.1.2  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  2.1.3  จัดระบบและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
  2.1.4  น าสารสนเทศไปใช้และเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 2.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  2.2.1  ด าเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน 
  2.2.2  จัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
     3.  งำนจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 3.1  ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและมีแผนการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3.2  จัดท ามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 
 3.3  ด าเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานท่ีก าหนด 

3.4  ประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน          
 3.5  น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  
     4.  งำนควบคุมภำยใน 

 4.1  ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 4.2  ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการ และวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดอย่างเป็นระบบ 
 4.3  รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการระดับสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง  ส านักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรี 
ก าหนดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
    5.  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
 5.1  ประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 5.2  เตรียมการวางแผนรับการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 
 5.3  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 5.4  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานแผนงานและประกนัคุณภาพ 
 

ขอให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
    

ส่ัง  ณ  วันท่ี  11   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
 
                                                                                                    
           (นายพิทักษ์     สุปิงคลัด) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวฒัน์โยธนิ 


