คําสั่งโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ที่ ๒๖ /๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
.........................................................................................................
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย
๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัด ขึ้นทะเบียนไว้ อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นายประกอบ
ปัจยะเก
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการ
๒. นายโสภณ
สุรโยธี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. นายสุระกิจ
น้อมมนัส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. นายมานพ
ภู่จินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นายปรัชญา
ธีระรัตนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. นายสง่า
วงศ์ฉลาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. นายบัญญัติ
พลดงนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. ร้อยตรีอรรณพ
สมศักดิ์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๙. นายภัทรศัย
กิตติชัยสาโรจน์ ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๑๐. นางล้วน
สมรุส
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๑๑. นางทองใส
คุณแสน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑๒. พระครูสถิตธรรมวิบูล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
๑๓. ดร.พระครูสุวรรณสารานุกูล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
๑๔. นางรําไพ
วันไธสง
ผู้แทนครู
กรรมการ
๑๕. นายประยงค์
ประทุมวัน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นายสุทธิพงษ์
เลิศวิลัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
ให้คําปรึกษา กํากับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ แนะนําช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
คณะกรรมการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
๑. นายประยงค์
ประทุมวัน
ผู้อํานวยการโรงเรียน
๒. นายสุทธิพงษ์
เลิศวิลัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
๓. นายสุพจน์
โพธิ์บุดดี
รองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ
๔. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน
มานอก
รองผู้อํานวยการฝ่ายบุคคล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕. นายสมพร
๖. นายพานเงิน
๗. นางรําไพ
๘. นายสมปอง
๙. นางดวงตา
๑๐. นายนิพนธ์
๑๑. นางสาวธารกมล
๑๒. นายบุญกว้าง
๑๓. นายไพรินทร์
๑๔. นางละเอียด
๑๕. นายวิทยา
๑๖. นางประสพ
๑๗. นายณัฐวุฒิ
๑๘. นายนิพนธ์
๑๙. นายมนตรี
๒๐. นางสาวอุบลรัตน์
๒๑. นางณิชารัศม์
๒๒. นายประมวล
๒๓. นายจําเริญ
๒๔. นางสาวมาลี
๒๕. นางสาวสุกัญญา
๒๖. นางสาวปวีณา

ศรีโคตรโพธิ์
ศรีสุข
วันไธสง
ทะยอมใหม่
ศรีสุทโธ
ตันประคองสุข
เกตุบรรลุ
ศรีสุทโธ
ประจํา
พงษ์ภักดี
ดวงสุดา
ธนะสูตร
แก้วอาจ
ตันประคองสุข
ปนสันเทียะ
มังกรณ์
พีระไชยดํารงค์
อ่อนละมุล
ทองนํา
วิลัยกลาง
เชื้ออินทร์
พรมมากุล

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงานแผนและประกันฯ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงานการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงานธุรการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงานบุคลากร
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์ฯ
กรรมการ
หัวหน้างานแนะแนว
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ
๑. จัดทําระบบตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๒. สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
๓. จัดระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๔. การดําเนินงานตามระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๕. การสรุปผลการดําเนินงานตามระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๖. นิเทศ-กํากับ ติดตาม และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๗. เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย
๑. นางสาวมาลี วิลัยกลาง
ครู
หัวหน้า
๒. นางประสพ
ธนะสูตร
ครู
ผู้ช่วย
๓. นางนายสุรชัย ปัญญา
ครู
ผู้ช่วย
๔. นางขวัญนภัทร สืบสุนทร
ครู
ผู้ช่วย
๕. นางสาวมาธนี สืบสุวรรณ
ครู
ผูช้ ่วย
๖. นางสาวจิราภรณ์ พืมขุนทด
ครู
ผู้ช่วย
๗. นายณัฐวุฒิ
แก้วอาจ
ครู
ผู้ช่วย
๘. นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต
ครู
ผู้ช่วย
๙. นางสาวปิยรัตน์ แววจะบก
ครู
ผู้ช่วย

๑๐. นางสาวสุกัญญา เชื้ออินทร์
ครู
ผู้ช่วย
๑๑. นางสาวปวีณา พรมมากุล
ครู
ผู้ช่วย
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. จัดทํามาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
๓. วางแผนและกําหนดเครื่องมือการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบร่วมกับ
คณะกรรมการตามมาตรฐานการศึกษาต่างๆ
๔. การจัดระบบสารสนเทศของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๕. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐานที่กําหนด
๖. เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา
๗. ดําเนินการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพฯตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการตาม
มาตรฐานการศึกษาต่างๆ
๘. รายงานผลสรุปภาพรวมและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
๙. ประสานทุกฝายในการรวบรวมขอมูล ผลสําเร็จของการดําเนินงานทุกดานตามเปาหมายของโรงเรียน
๑๐. จัดทําเครื่องมือการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานประจําปีให้สมบูรณ์และ
นําเสนอตอหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของต่อไป
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนีใ้ ห้ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต่บัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประยงค์ ประทุมวัน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

