
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
                                                    ท่ี  232 / 2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรนิเทศติดตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 …………………………………………………………………… 
   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง   
คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบายแผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินให้เป็นไปตาม
ภารกิจของโรงเรียนและสอดรับกับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น     จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  2561  ดังนี้ 

 

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

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
รองประธานกรรมการ 

6. นางพิกุล  เซียนโห หัวหน้างานบุคคล กรรมการ 
7. นางนันทนา วัฒนะรัตน ์ หัวหน้างานธุรการ กรรมการ 
8. นายบุญจันทร์  พิมพ์ประเสริฐ หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย กรรมการ 
9. นางศิริวรรณ จงภักดี หัวหน้างานกิจการพิเศษ กรรมการ 
10. นายสมโภชน์  คงกล้า หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
11. นายสมเกตุ  ใจเมือง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี กรรมการ 
12. นางดวงดาว  คงนุรัตน ์ หัวหน้างานแผนงาน กรรมการ 
13. นางสมใจ  บุญโต หัวหน้างานวิชาการ กรรมการ 
14. นางสุภัทรกุล  มั่นหมาย หัวหน้างานงบประมาณ กรรมการ 
15. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
16. นางนารีรัตน์  อุปการกุล งานนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

-/17. นางณัฏฐินี ชอบมี ...     



 
17. นางณัฏฐินี  ชอบมี งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.  คณะกรรมกำรนิเทศติดตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1. นายภักด ี  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
2. นางสมใจ    บุญโต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นายวรเชษฐ์ บุญยง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ช่วย 

 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. นายสมเกตุ  ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
หัวหน้า 

2. นายไพบูลย์     หัดรัดชัย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นายสมโภชน์  คงกล้า ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ช่วย 

 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. นายภักด ี  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
2. นางกิมาภรณ์  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ช่วย 
3. นายปารมี  นามโสม รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ช่วย 
4. นายสมเกตุ  ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
ผู้ช่วย 

5. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม  ผู้ช่วย 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
1. นายภักด ี  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
2. นางศิริวรรณ  จงภักดี ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางสินีรัตน์   ชัยมาโย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นายเอนก     นรสาร ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ช่วย 

 

มำตรฐำนที่ 4  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
1. นายภักด ี  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
2. นางนารีรัตน์  อุปการกุล ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางธัญญารัตน์   เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

 

-/4. นางณัฏฐินี ชอบมี ...     



 

4. นางณัฏฐินี   ชอบมี ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
5. นายปัญญวัฒน์   สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.1 ผู้ช่วย 

 

มีหน้ำที่   ออกแบบ/จัดท าเครื่องมือนิเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนและสรุปผลจากการนิเทศ
ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด 

 

3. คณะกรรมกำรนิเทศติดตำมตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางนารีรัตน์  อุปการกุล ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางอัญชลิน  ผมงาม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางสุภาภรณ์  สุขจิต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
6. นางณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
7. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
8. นางสาวกฤติกา  สุทธิธรรม ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
9. นางประใพวรรณ  สมจันทร์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่ ติดตามตรวจสอบผลการนิเทศและรวบรวมเอกสารอ้างอิงจากการนิเทศติดตามของคณะกรรมการ
นิเทศของโรงเรียนตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรับรองผลการนิเทศติดตามรายงานต่อ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด 
 

ให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
    

ส่ัง  ณ  วันท่ี  23   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

          (นายพิทักษ์     สุปิงคลัด) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวฒัน์โยธนิ 


