
1 
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
ท่ี  200 / 2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ของแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.......................................... 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วน          
ของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่ อเป็นแนวทาง      
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและจัดท าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและจัดท า    
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีในการร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและจัดท าค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษา   ของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

 

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. นางสมใจ  บุญโต หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการ 
7. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
8. นางนารีรัตน์  อุปการกุล งานนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางณัฏฐินี  ชอบมี งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่คณะกรรมการต่างๆก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการให้
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  

-/2. คณะกรรมการด าเนินงาน... 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแต่ละมำตรฐำน
กำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ   

2.1   คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ประกอบด้วย 
1. นางกองแก้ว  แพงสุดโท ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางปัทมา  พรหมพัชรพล ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางนันทนา  วัฒนะรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางสุวิมล  บุญโต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางกาญจนา  ยุพการณ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
6. นางณฐพร  เบ็ญเจิด ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
7. นางสันทนา  อรรถวรวุฒ ิ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
8. นายบุญจันทร์  พิมพ์ประเสริฐ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
9. นายธีรวีร์  พรหมพัชรพล ครู คศ.1 ผู้ช่วย 

 

2.2   คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
1. นายเกษม  โปร่งจิต ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางนารีรัตน์  อุปการกุล ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นายศักดิ์  พวงศิริ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
5. นายสมบัติ  พวงศิริ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
6. นางยุวดี  ชมช่ืนดี ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
7. นายนฤดล  คงนุรัตน์ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
8. นางเกศินี  เกลียวทอง ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
9. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
10. นายนเรนทร สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
11. นางสุนิษา  เหลืองจรัสสุริยา ครู คศ.1 ผู้ช่วย 

 
2.3   คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 

1. นางรัติยวรรณ  ครองศิลป์ ครู ช านาญการ หัวหน้า 
2. นางพิกุล  เซียนโห ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางดวงดาว  คงนุรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางนิภาวรรณ  ลัดดาหอม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
6. นางสมใจ  บุญโต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

-/7. นางอัญชลิน  ผมงาม... 
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7. นางอัญชลิน  ผมงาม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
8. นางสุภาภรณ์  สุขจิต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
9. นายวรเชษฐ์ บุญยง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
10. นายสมโภชน์  คงกล้า ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
11. นางจันทา  สังโสมา ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
12. นายอดุลย์  บุราคร ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
13. นางปภังกร  นาเมืองรักษ ์ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
14. นางณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
15. นางสาวจิตติพร  สุวรรณาลัย ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
16. นางสาวสุวภัทร  สวัสดี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

 
2.4   คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 

1. นางพจนีย์  มีมาก ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางศิริวรรณ  จงภักดี ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางวรรณีย์  สมสุข ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางสมถวิล  พวงศิริ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
5. นางเบญจพร  ด้วงมั่ง ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
6. นางฉันทะนิษฐ์  พฤษภา ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
7. นางสาวกรรณิการ์  บุญทัพไทย ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
8. นางสาวกฤติกา  สุทธิธรรม ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
9. นายตรีวัฒน์  ศรีนพวิทย ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
10. นางสาวเกวลี  มูลชาลี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
11. นางสาวอารีรัตน์  ไชยศรี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
12. นางสาวศรัณยรัตน์  วัฒนะรัตน ์ ครูอัตราจ้าง ขั้นวิกฤต ผู้ช่วย 
13. นางสาวกมลชนก  ธานี ครูอัตราจ้าง ขั้นวิกฤต ผู้ช่วย 
14. นางสาววริษา  พรหมบุตร ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
    

2.5   คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
1. นางศศลักษณ์  สมช่ือ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางสินีรัตน์  ชัยมาโย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นายสุขเนตร  ศูนย์กลาง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางบัวหลวง บุญภมร ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
6. นางจันจิรา  ผจญกล้า ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
7. นางสารภี  ทองเลิศ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
8. นางปวีณรัตน์  มีงาม ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
9. นางปวีรา  สวัสด์ิสิงห์ ครู คศ.1 ผู้ช่วย 

-/10. นางสาวนิศารัตน์... 
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10. นางสาวนิศารัตน์  สืบสังข์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
11. นางสาววิรัตน์  อัปมะให พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
12. นางสาวกัณฐภรณ์  ศรีตัมภวา ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

 

2.6   คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางพิมพ์พจี  คีตภิรมย์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางอัญชลี  สุทธิธรรม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นายเอนก  นรสาร ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางสุภัทรกุล  มั่นหมาย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
6. นางสาวชมพูนุช  สุจินพรัหม ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
7. นายชูชัย  มูลดับ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
8. นายธีระวฒัน์  สุระศร ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
9. นายวัชรินทร์ บุญเท่ียง ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
10. นางสาวสรรนิภา  สีทา ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
11. นางประใพวรรณ  สมจันทร์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
12. นางสาวสุชาดา  สามาลย์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

 

2.7   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
1. นายสมเกตุ  ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางศิริพร   ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางอรไท  เขียวลือ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางสาวรุจีสวัสด์ิ  ส่งเสริม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
6. นายสมาน  แสนสุภา ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 

 

2.8   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบด้วย 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี ครู ช านาญการ หัวหน้า 
2. นายกัมปนาท  คงนุรัตน์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางชนัดดา  อัมพะวะสิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล ครู คศ.1 ผู้ช่วย 

 

2.9   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย 
1. นางสาวอ าไพ  มุลาลินน์ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางวรรณวณัฐ  บุญมา ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
3. นายจรูญ  ชัยยิ่ง ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
4. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

 
-/มาตรฐานที่ 2... 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. นายภักดี  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
2. นางพิกุล  เซียนโห ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางนันทนา วัฒนะรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางศิริวรรณ จงภักดี ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นายสมเกตุ  ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
6. นางดวงดาว  คงนุรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
7. นางสมใจ  บุญโต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
8. นางสุภัทรกุล  มั่นหมาย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
9. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
10 นายบุญจันทร์  พิมพ์ประเสริฐ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
11. นายสมโภชน์  คงกล้า ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 

 

มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
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   ประชุมก าหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน , 
สรุปผล และรายงานผลต่อคณะท างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ จัดท าประกาศโรงเรียน     
วีรวัฒน์โยธิน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและสมศ.ต่อไป 

 
ให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
    
             ส่ัง ณ วันท่ี   11  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

                                                                                                     
           (นายพิทักษ์     สุปิงคลัด) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวฒัน์โยธนิ 


