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คำสั่งโรงเรียนพอกพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
ที่  ๕/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

................................................................................. 
    ด้วย สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร กำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม     
และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อกำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียน มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  และกำกับ ติดตาม การนำนโยบาย และจุดเน้น
สำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ      
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ     
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้         
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก                 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.๑ นายนาวิน สีหาบุตร         ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร    รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายสฤษดิ์  มโนรัตน์          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
๑.๔ ว่าที ่รต.หญิงอรุณี เขตนิมิต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
๑.๕ นางปนิดา ทวีชาติ           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวอภิญญา  มั่นคง      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 

  ๑.๗ นางสาวพัทธ์ชญา อัมพะลพ  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
 ให้คำปรึกษา  และวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 

 



๒ 

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐาน  การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๒.๑  งานแผนงานและประกันคุณภาพ (๗ ภารกิจ ๙ ตัวช้ีวัด) 
 ๒.๑.๑  นางสาวพัทธ์ชญา อัมพะลพ คร ู    ประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๒  นางสาวจุฬาลักษณ์ พวกเมืองพล คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒  งานวิชาการ (๗ ภารกิจ ๒๘ ตัวช้ีวัด) 
 ๒.๒.๑ นางสาวอภิญญา  มั่นคง  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๒ นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๓ นายสมภพ  โล่ชูชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๒.๔ นายเกษมศักดิ์  โทแสง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๒.๒.๕ นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๒.๒.๖ ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๒.๒.๗ นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๒.๒.๘ นางสาวธัญญลักษณ์  แสงอุ่น ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๒.๒.๙ นางสาวนีรนชุ  นาคนวน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 
 ๒.๒.๑๐ นางสาวพัทธ์ชญา  อัมพะลพ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓  งานกิจการนักเรียน (๖ ภารกิจ ๑๘ ตัวช้ีวัด) 
 ๒.๓.๑  นางปนิดา  ทวีชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒.๓.๒  สิบเอกหญิงปทิตา  บุญประกอบ คร ู    รองประธานกรรมการ 
    ๒.๓.๓  นายอัครวินทร์  ทวีชาติ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    ๒.๓.๔  นางสาวมาฆมาศ  พงษ์ธนู  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๒.๓.๕  นายธนากร  สีสัน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 
 ๒.๓.๖  นางสาวกมลฉัตร  เดือนขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 
    ๒.๓.๗  นายสันติชัย  แจ่มศรี  คร ู    กรรมการ  
 ๒.๓.๘   ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น ครชูำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ            
๒.๔  งานบุคคล (๒ ภารกิจ ๖ ตัวช้ีวัด) 
  ๒.๔.๑  นางสาวบุณยวีร์  ลำสัน  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๒  นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๕  งานธุรการ (๔ ภารกิจ ๑๐ ตัวช้ีวัด) 
 ๒.๕.๑  นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช ครชูำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒.๕.๒  นางจิราวรรณ  บุญเรือง  ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๓ 

 

๒.๖  งานการเงินและพัสดุ (๓ ภารกิจ ๑๒ ตัวช้ีวัด) 
  ๒.๖.๑  นายสฤษดิ์  มโนรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒.๖.๒  นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๖.๓  นายธิติพลวัฒน์  ทะสา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ๒.๖.๔  นายวันเฉลิม  มลิพันธ์  คร ู    กรรมการ 
     ๒.๖.๕  นางพัชรินทร์  จันดำ  คร ู    กรรมการ 
   ๒.๖.๖   นางสาวธนาวดี  ทวีชาต ิ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 
    ๒.๖.๗   นางภัทรนันท์  มโนรัตน์  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๗   งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (๑๑ ภารกิจ ๒๙ ตัวชี้วัด)   
 ๒.๗.๑  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี  เขตนิมิตร ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๗.๒   นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

๒.๗.๓  นายภานุพงษ์  ไข่นาค      พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒.๓.๔  นายชัยสิทธิ์  บุญประกอบ  ช่างไฟฟ้า ๔   กรรมการ 
๒.๓.๕  นายอำนวย  ทองหล่อ  ช่างไม้ ๓   กรรมการ 
๒.๓.๖  นายนัน  แก้วละมุล  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๒.๓.๗  นายพัทยา  นิมารัมย์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๒.๓.๘  นายวัชระ  เครือวัลย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 
๒.๗.๙  นายวิษณุกร  แก้วละมุล  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขนุการ 

๒.๘  งานชุมชนและภาคีเครอืข่าย (๕ ภารกิจ ๗ ตัวช้ีวัด) 
 ๒.๘.๑  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี  เขตนิมิตร ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒.๘.๒  นางปนิดา  ทวีชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
    ๒.๘.๓  ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๒.๘.๔  นายสันติชัย  แจ่มศรี  คร ู    กรรมการ 
    ๒.๘.๕  นายอัครวินทร์  ทวีชาติ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    ๒.๘.๖  นางสาวมาฆมาศ  พงษ์ธนู  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๒.๘.๗  นายวิษณุกร  แก้วละมุล  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    ๒.๘.๘  สิบเอกหญิงปทิตา  บุญประกอบ พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานจุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
จุดเน้นที่ ๑ จุดเน้นและนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 ๑.๑ การจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
       ๑. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์ ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๒. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ
 ๑.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      ๑. นายเกษมศักดิ์  โทแสง  ครูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 
       ๒. นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
       ๔. นางสาวธัญญลักษณ์  แสงอุ่น ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
       ๕. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๓ ผลการประเมินการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมีสำนึกความเป็นไทย 
       ๑. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์ ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๒. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา  ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๔ การจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังผู้เรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
        ๑. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
        ๒. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์ ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
        ๓. สิบเอกหญิงปทิตา  บุญประกอบ คร ู                 กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๕ การดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
       ๑. นายสันติชัย  แจ่มศรี  คร ู    ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวมาฆมาศ  พงษ์ธนู  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๖ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
               ๑. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น ครชูำนาญการ   ประธานกรรมการ 
      ๒. นายวิษณุกร  แก้วละมุล  พนักงานราชการ   รองประธานกรรมการ
      ๓. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
       ๔. นายสันติชัย  แจ่มศรี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
จุดเน้นที่ ๒ จุดเน้นและนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๒.๑ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
       ๑. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต  คร ู    ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวบุณยวีร์  ลำสัน  ครชูำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓.  นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



๕ 

 

       ๔. นายอคัรวินทร์  ทวีชาติ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
       ๕. นางสาวปทิตา  บุญประกอบ คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒ นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

      ๑. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต  คร ู    ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวบุณยวีร์  ลำสัน  ครชูำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓.  นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
       ๔. นายอคัรวินทร์  ทวีชาติ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
       ๕. สิบเอกหญิงปทิตา  บุญประกอบ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๓ การส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
       ๑. นางพัชรินทร์  จันดำ  คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา  พนักงานราชการ   รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางสาวมาฆมาศ  พงษ์ธนู  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๔ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
       ๑ นางสาวอภิญญา  มั่นคง  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๒ นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓ นายสมภพ  โล่ชชูัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
       ๔ นายเกษมศักดิ์  โทแสง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
       ๕ นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
       ๖ ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น ครูชำนาญการ   กรรมการ 
       ๗ นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
       ๘ นางสาวธัญญลักษณ์  แสงอุ่น ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
       ๑๐ นางสาวพัทธ์ชญา  อัมพะลพ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๕ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 
       ๑. นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๒. นายสมภพ  โลชู่ชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางปนิดา  ทวีชาต ิ  ครูชำนาญพิเศษ   กรรมการ 

      ๔. นางสาวอภิญญา  มั่นคง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
      ๕. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช ครูชำนาญการ   กรรมการ 
      ๖. นางสาวพัทธ์ชญา  อัมพะลพ คร ู    กรรมการ 
      ๗. นางภัทรนันท์  มโนรตัน์  พนักงานราชการ   กรรมการ 

       ๘. นายวิษณุกร  แก้วละมุล  พนักงานราชการ   กรรมการ 
      ๙. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 



๖ 

 

๒.๖ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ในกลุ่มสาระหลักที่ทดสอบ 

      ๑. นายสมภพ  โลชู่ชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ     

       ๓.  นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต  คร ู    กรรมการ 
      ๔. นางพัชรินทร์  จันดำ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๗ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ในกลุ่มสาระหลักที่สอบ 

      ๑. นายสมภพ  โลชู่ชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ     

       ๓.  นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต  คร ู    กรรมการ 
            ๔. นางพัชรินทร์  จันดำ  คร ู    กรรมการ 
       ๕. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๘ พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มสาระหลักที่สอบ 

      ๑. นายสมภพ  โลชู่ชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ     

       ๓.  นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต  คร ู    กรรมการ 
             ๔. นางพัชรินทร์  จันดำ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๙ พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในกลุ่มสาระหลักที่สอบ 

      ๑. นายสมภพ  โลชู่ชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ     

       ๓.  นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต  คร ู    กรรมการ 
            ๔. นางพัชรินทร์  จันดำ  คร ู    กรรมการ 
       ๕. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๐ การลด ๐ ร มส. 
      ๑. นางสาวอภิญญา  มั่นคง  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

       ๒. นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางสาวธัญลักษณ์  แสงอุ่น  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๑ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทำในอนาคต 
       ๑. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวมาฆมาศ  พงษ์ธนู  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 



๗ 

 

จุดเน้นที่ ๓. จุดเน้นและนโยบายด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. นางปนิดา  ทวีชาติ   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต  คร ู    รองประธานกรรมการ
 ๓. นางสาวบุณยวีร์  ลำสัน   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
จุดเน้นที่ ๔. จุดเน้นและนโยบาย ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 ๑. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปนิดา  ทวีชาติ   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวปฑิตา  บุญประกอบ  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นายวิษณุกร  แก้วละมุล  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวมาฆมาศ  พงษ์ธนู  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
จุดเน้นที่ ๕. จุดเน้นและนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี  เขตนิมิตร ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายภานุพงษ์  ไข่นาค      พนักงานราชการ   กรรมการ 
๔. นายชัยสิทธิ์  บุญประกอบ  ช่างไฟฟ้า ๔   กรรมการ 
๕. นายอำนวย  ทองหล่อ   ช่างไม้ ๓   กรรมการ 
๖. นายนัน  แก้วละมุล   ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๗. นายพัทยา  นิมารัมย์   ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๙. นายวิษณุกร  แก้วละมุล  พนักงานราชการ             กรรมการและเลขนุการ 

หน้าที ่  
 ๑. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน  ศึกษาคู่มืองานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาที่กำหนดให้เข้าใจ  โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  
๒. ศึกษาเอกสาร  รูปภาพ สรุปงาน /โครงการ  กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องรวบรวมจัดทำเอกสารร่องรอย
หลักฐาน  ให้ครบตามมาตรฐานและหัวข้อท่ีรับผิดชอบ   
๓. ดำเนินการประเมินคุณภาพของตน  ตามมาตรฐานหัวข้อที่ท่านรับผิดชอบ  วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
ตัดสินเพื่อให้ระดับคะแนนคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  โดยยึดหลักการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาและ
สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้   
๔. จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ในรูปแบบแฟ้ม  ตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา      
โดยจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้  
๕. สรุปผลการประเมินตนเอง กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน จุดเด่น และจุดควรพัฒนา  
๖. เตรียมรับการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔   



๘ 

 

หมายเหตุ       
  รวบรวมเอกหลักฐาน / เอกสาร/ ร่องรอย ตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ  ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เพื่อเตรียมรับการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
๕.๑  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี  เขตนิมิตร ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

 ๕.๒  นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
๕.๓  นายภานุพงษ์  ไข่นาค      พนักงานราชการ   กรรมการ 
๕.๔  นายชัยสิทธิ ์ บุญประกอบ  ช่างไฟฟ้า ๔   กรรมการ 
๕.๕  นายอำนวย  ทองหล่อ  ช่างไม้ ๓   กรรมการ 
๕.๖  นายนัน  แก้วละมุล   ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๕.๗  นายพัทยา  นิมารัมย์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๓.๓.๘  นายวัชระ  เครือวัลย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 
๓.๗.๙  นายวิษณุกร  แก้วละมุล  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขนุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงให้พร้อมการใช้งาน และบันทึกภาพ  
๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
 ๖.๑ นายสฤษดิ์  มโนรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวสิรวิิมล  รุ่งเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
     ๖.๓ นางพัชรินทร์  จันดำ   คร ู    กรรมการ 
     ๖.๔ นางสาวธนาวดี  ทวีชาต ิ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 
     ๖.๕ นางสาวนางสาวนีรนุช  นาคนวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 

๖.๖ นางสาวกมลฉัตร  เดือนขาว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 

๖.๗ นายวัชระ  เครือวัลย ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี กรรมการ 

 ๖.๘  นางภัทรนันท์  มโนรัตน ์  พนักงานราชการ       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมเครื่องดื่มเพ่ือต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินฯ  
๗. คณะการการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
 ๓.๖.๑  นายสฤษดิ์  มโนรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๓.๖.๒  นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๖.๓  นายธิติพลวัฒน์  ทะสา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ๓.๖.๔  นายวันเฉลิม  มลิพันธ์  คร ู    กรรมการ 
     ๓.๖.๕  นางพัชรินทร์  จันดำ  คร ู    กรรมการ 
    ๓.๖.๖   นางภัทรนันท์  มโนรัตน์  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและดูแลระบบการจ่ายเงิน รวบรวม เอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 



๙ 

 

และการเงิน   
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
 ๘.๑ นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ  ครูชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายสมภพ  โลชู่ชัย   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวอภิญญา  มั่นคง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๘.๔ นายเกษมศักดิ์  โทแสง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
 ๘.๖ นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา   พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๘.๗ นางสาวธัญญลักษณ์  แสงอุ่น  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๘.๘ นางสาวพัทธ์ชญา  อัมพะลพ  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม พร้อมจัดทำรูปเล่มรายงาน 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะเสียสล ะ
เพ่ือให้บังเกิดผลดีในภาพรวมของโรงเรียนต่อไป  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     
                                    

(นายนาวิน สีหาบุตร) 
                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 


