
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
ท่ี  ๑๐๖ / ๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรเตรียมกำรและด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
                        ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

……………………………………………………………………………….. 
                         

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึด
หลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และ   ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนและสอดรับกับมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช  ๒๕๔๕ ๙ (๓)  ดังนั้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา          
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันท่ี  ๙ เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑   ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑) นายพิทักษ์  สุปิงคลัด ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 

ประธานกรรมการ 

๒) นางกิมาภรณ์  เติมสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓) นางณัฐชานันท์  พระทองสุขสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๔) นางพิกุล  เซียนโห หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล กรรมการ 
๕) นางนันทนา วัฒนะรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ กรรมการ 
๖) นายสุขเนตร  ศูนย์กลาง หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย กรรมการ 
๗) นางศิริวรรณ จงภักดี หัวหน้ากลุ่มงานความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศ 
กรรมการ 

๘) นายสมโภชน์  คงกล้า หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๙) นายสมเกตุ  ใจเมือง หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานท่ี กรรมการ 
๑๐) นางดวงดาว  คงนุรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน กรรมการ 
๑๑) นางสุภัทรกุล  มั่นหมาย หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
๑๒) นายชัยณรงค์  ลอยประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

 
-/๑๓.นางธัญญารัตน์ ...          



๑๓) นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
       มีหน้ำที่ 

ให้ค าปรึกษา เสนอแนะนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน ปฏิบัติงาน สนับสนุน 
การด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๑. นายชัยณรงค์  ลอยประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางนารีรัตน์  อุปการกุล ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางอัญชลิน  ผมงาม ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสุภาภรณ์  สุขจิต ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู ช านาญการ กรรมการ 
๖. นายธีระวฒัน์  สุระศร ครู ช านาญการ กรรมการ 
๗. นางเกศินี  เกลียวทอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
๘. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.๑ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

๑) นางตวงรัตน์ เกียริคุณรัตน ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒) นางนาถสุดา  จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

 
กรรมการ 

๔. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๑) นายพิทักษ์  สุปิงคลัด ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา 

รัชมังคลาภิเษก รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 

ประธานกรรมการ 

๒) นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กรรมการ 
๔) นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา กรรมการ 
๕) นายชัยณรงค์  ลอยประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๖) นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

-/๕.คณะกรรมการประเมิน...          

 
 



๕. คณะกรรมกำรประเมินที่มอบหมำย  ประกอบด้วย 
     มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
๕.๑   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ประกอบด้วย 

๑. นางกองแก้ว  แพงสุดโท ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางปัทมา  พรหมพัชรพล ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางนันทนา  วัฒนะรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสุวิมล  บุญโต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางกาญจนา  ยุพการณ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นางสันทนา  อรรถวรวุฒ ิ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๗. นายบุญจันทร์  พิมพ์ประเสริฐ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๘. นายธีรวีร์  พรหมพัชรพล ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

 
๕.๒   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 

๑. นายเกษม  โปร่งจิต ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางนารีรัตน์  อุปการกุล ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นายศักดิ์  พวงศิริ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๕. นายสมบัติ  พวงศิริ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๖. นางยุวดี  ชมช่ืนดี ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๗. นายนฤดล  คงนุรัตน์ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๘. นางเกศินี  เกลียวทอง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๙. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๑๐. นายนเรนทร สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๑๑. นางสุนิษา  เหลืองจรัสสุริยา ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 

 
๕.๓   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 

๑. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางพิกุล  เซียนโห ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางดวงดาว  คงนุรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางนิภาวรรณ  ลัดดาหอม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางสมใจ  บุญโต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นางอัญชลิน  ผมงาม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๗. นางสุภาภรณ์  สุขจิต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

 
                       -/๘. นายวรเชษฐ์... 



 ๘. นายวรเชษฐ์ บุญยง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๙. นายสมโภชน์  คงกล้า ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๑๐. นางจันทา  สังโสมา ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๑๑. นายอดุลย์  บุราคร ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๑๒. นางปภังกร  นาเมืองรักษ ์ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๑๓. นางรัติยวรรณ  ครองศิลป์ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๑๔. นางณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๑๕. นางสาวจิตติพร  สุวรรณาลัย ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
 ๑๖. นางสาวสุวภัทร  สวัสดี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

 
๕.๔   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 

๑. นางพจนีย์  มีมาก ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางศิริวรรณ  จงภักดี ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางวรรณีย์  สมสุข ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสมถวิล  พวงศิริ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๕. นางเบญจพร  ด้วงมั่ง ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๖. นางฉันทะนิษฐ์  พฤษภา ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๗. นางสาวกรรณิการ์  บุญทัพไทย ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกฤติกา  สุทธิธรรม ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๙. นางสาวศรัณยรัตน์  วัฒนะรัตน ์ ครูอัตราจ้าง ขั้นวิกฤต ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกมลชนก  ธานี ครูอัตราจ้าง ขั้นวิกฤต ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาววริษา  พรหมบุตร ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวจามรี  อนุพันธ์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

 
๕.๕   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
๑. นางศศลักษณ์  สมช่ือ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสินีรัตน์  ชัยมาโย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นายสุขเนตร  ศูนย์กลาง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางบัวหลวง บุญภมร ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นางจันจิรา  ผจญกล้า ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๗. นางสารภี  ทองเลิศ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๘. นางปวีณรัตน์  มีงาม ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๙. นางปวีรา  สวัสด์ิสิงห์ ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวนิศารัตน์  สืบสังข์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

 
                             -/๑๑. นางสาววิรัตน์... 



๑๑. นางสาววิรัตน์  อัปมะให พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวกัณฐภรณ์  ศรีตัมภวา ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

 
๕.๖   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  

ประกอบด้วย 
๑. นางสาวชมพูนุช  สุจินพรัหม ครู ช านาญการ หัวหน้า 
๒. นางพิมพ์พจี  คีตภิรมย์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางอัญชลีย์  สุทธิธรรม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นายเอนก  นรสาร ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางสุภัทรกุล  มั่นหมาย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๗. นายชูชัย  มูลดับ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๘. นายธีระวฒัน์  สุระศร ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๙. นายวัชรินทร์ บุญเท่ียง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวสรรนิภา  สีทา ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๑๑. นางประใพวรรณ  สมจันทร์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
๑๒. นางปารณีย์  ชัยยิ่ง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวสุชาดา  สามาลย์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

๕.๗   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
๑. นางศิริพร  ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นายสมเกตุ  ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางอรไท  เขียวลือ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวรุจีสวัสด์ิ  ส่งเสริม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๖. นายสมาน  แสนสุภา ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 

๕.๘   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ประกอบด้วย 

๑. นายขวัญชัย  ถึงดี ครู คศ.๑ หัวหน้า 
๒. นายกัมปนาท  คงนุรัตน์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางชนัดดา  อัมพะวะสิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นายวัชรวิทย์  พระทองสุขสกุล ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 

๕.๙   คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอ าไพ  มุลาลินน์ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางวรรณวณัฐ  บุญมา ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๓. นายจรูญ  ชัยยิ่ง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

                            -/มาตรฐานที่ ๒... 

 



มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๑. นายชัยณรงค์  ลอยประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
๒. นางพิกุล  เซียนโห ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางนันทนา วัฒนะรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นายสุขเนตร  ศูนย์กลาง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางศิริวรรณ จงภักดี ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นายสมเกตุ  ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๗. นางดวงดาว  คงนุรัตน ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๘. นางสมใจ  บุญโต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๙. นางสุภัทรกุล  มั่นหมาย ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๐. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๑. นายสมโภชน์  คงกล้า ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 

มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
๑. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางนารีรัตน์  อุปการกุล ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางอัญชลิน  ผมงาม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสุภาภรณ์  สุขจิต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๕. นายธีระวฒัน์  สุระศร ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๖. นางณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๗. นางเกศินี  เกลียวทอง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๘. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่   
            ประชุม วางแผนด าเนินการรวบรวมข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย  ผลงานครู  

 ผลงานนักเรียน ผลการด าเนินงาน  ปัญหา/อุปสรรค  จุดเด่น  จุดพัฒนา  แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐  และประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน รวมท้ังจัดเตรียมเครื่องมือท่ีหลากหลายใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียนตามประเด็นในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ / สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในฯท่ีประเมินได้  เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อไป   
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตฯและสถำนที่ 

๑) นายสมเกตุ  ใจเมือง ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒) นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓) นายสมโภชน์  คงกล้า ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๔) นายสมบัติ  พวงศิริ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๕) นายวัชรวิทย์  พระทองสุขสกุล ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 

                            -/๖) นายขวัญชัย... 

 



๖) นายขวัญชัย  ถึงดี ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๗) นายวัชรินทร์ บุญเท่ียง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๘) นายจรูญ  ชัยยิ่ง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๙) นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๑๐) นักการภารโรงทุกคน  ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่ 

จัดเตรียมสถานท่ี  อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องฉายเพื่อด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 

๑) นายไพบูลย์  หัดรัดชัย ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒) นายบุญจันทร์  พิมพ์ประเสริฐ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๓) นางสันทนา อรรถวรวุฒ ิ ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๔) นายธีรวีร์  พรหมพัชรพล ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๕) นายวิวัฒน์  บุญพา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๖) นางสาวจิราพร  กล้าเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
จัดท ารายงานการกล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมประเมิน/คณะกรรมการประเมินภายใน

สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและด าเนินการตลอดการประเมิน 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำสื่อมัลติมีเดียและน ำเสนอ 

๑) นายไพบูลย์  หัดรัดชัย ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๓. นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๘. นางเกศินี  เกลียวทอง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๙. นายวัชรินทร์ บุญเท่ียง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวสุชาดา  สามาลย์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่ 
 รวบรวมข้อมูล ภาพกิจกรรม  หลักฐาน  ร่องรอย  ผลงานครู  ผลงานนักเรียน  ผลการ
ด าเนินงานในรอบปี  ๒๕๖๐  ผลการประเมินคุณภาพตามประเด็นและตามมาตรฐานของโรงเรียนเพื่อ
จัดท าวีดีทัศน์เพื่อการน าเสนอ 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

๑) นายกัมปนาท  คงนุรัตน์ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒) นายธีระวฒัน์  สุระศร ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๓) นายประวัติ  ศรีระสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๔) นายสุวรรณ  ก้านเหลือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 

-/มีหน้าที่...          

 



มีหน้ำที่ 
 บันทึกภาพ  บรรยากาศในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
๘.คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

๑) นางสาวกฤติกา  สุทธิธรรม ครู ช านาญการ หัวหน้า 
๒) นายตรีวัฒน์  ศรีนพวิทย ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๓) นางสาวเกวลี  มูลชาติ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๔) นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๕) นางสาวพรรณรพี  พงศ์ผลาดิสัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู้ช่วย 
๖) นางเยาวลักษณ์  ประทุม ครูพี่เล้ียงเด็ก ผู้ช่วย 
๗) นางสาวเจนจิรา  มาสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๘) นางสาวลดาวัลย์  บุญวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่ 
 จัดท าบันทึกเพื่อขอใช้งบในการด าเนินการ  จัดเตรียมอาหารว่าง  น้ าด่ืม และต้นรับผู้ทรง
คุณวุฒิและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
๙.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

๑) นางนารีรัตน์  อุปการกุล ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒) นางอัญชลิน  ผมงาม ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓) นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔) นางสุภาภรณ์  สุขจิต ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕) นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๖) นางณัฏฐินี  ชอบมี ครู ช านาญการ ผู้ช่วย 
๗) นางเกศินี  เกลียวทอง ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
๘) นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
 จัดท าแบบประเมินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลทุกประเด็นและตาม
มาตรฐานของโรงเรียน/สรุปผลเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ในครั้งต่อไป 
 ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผล
ดีต่อทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
    ส่ัง ณ  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
        
 (นายพิทักษ์  สุปิงคลัด) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวรีวัฒน์โยธิน 


