
คำส่ัง'โรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย 
ท่ี 1 0  /2561

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีหน้าท่ีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

1.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
1.2 ครูดรุณี ขันโท กรรมการ
1.3 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
1.4 ครูศศิธร ดำวินิจ กรรมการ
1.5 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน กรรมการ
1.6 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
1.7 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
1.8 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
1.9 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
1.10 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรซิต กรรมการ
1.11 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ
1.12 ครูอรุณี มงคล กรรมการและเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน มีหน้าท่ี ดำเนินการประเมินผล 
กำกับ ติดตามตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี

มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 8 5 0  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุฃภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ม.1.2 (4)

1) ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร
2) ครูญาดา กะราม
3) ครูสมฤทัย ขัยพิมาน

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ม.1.2 (1,2,)
1) มาสเตอร์จิรฐาวัฒน้ ฉัตรบรรยงค์
2) ครูศศิน ดาวดี

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง ม.1.1 (1)
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1) มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง
2) ครูจิตทิวา หม่ืนแสน

มาตรฐานที่ 4 ผู้เร ียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป ็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปีญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ม.1.1 (1,2)

1) ครูสุทธิรักษ์ ไขยวุฒิ
2) ครูลำจวน รัตนบุรี

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ม.1.1 (4)
1) ครูอรุณี มงคล

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมี 
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ม.1.1 (6)

1) ครูกมลวรรณ ทะนัน
2) ครูมยุรี ทรายแก้ว

มาตรฐานที่ 6 (856) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ “ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะ 
อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”

1) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง
2) ครูอรุณี มงคล

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (มาตรฐานท่ี 7, 8, 10, 11, 12)
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ม.ร (1,2,3)

1) ครูสมรัก ปริยะวาที
2) ครูสุพรรณี สายน่าทาน
3) ครูกนิษฐรินทร่ พลคักติ
4) ครูรัขนี ชำนาญรบ
5) ครูภวดี ศรีใจ

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ม.2 (1,2.1,2.2,4)

1) ครูอรุณี มงคล
2) ครูพุทธซาติ โอ คอนเนอร์
3) ครูดาริษา แสงสินธุ

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ม.2 (3)

1) ครูธีริศรา คำสิทธ้ิ
2) ครูวรพิช'ซา ยาวงค์
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ม.3 (1)

1) ครูสุขาวดี ย่ังยืน
2) ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์
3) ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ ม.2 (2.4)

1) มาสเตอร์พัสกร วงษเท
2) มาสเตอร์ศักดิ๙บดินทร์ กันมะโน

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ม.4

1) มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง
2) ครูดวงมณี คำป่าแลว

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (มาตรฐานท่ี 13)
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
เรียนรู้ ม.2 (3)

1) มาสเตอร์ญาณิน คิรีไพศาลประเสริฐ
2) ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ

มาตรฐานด้านอัดลักษณ์ของสถานศึกษา (มาตรฐานท่ี 14)
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป็าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ 
กำหนดข้ึน
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสรีม (มาตรฐานท่ี 15)
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
และส่งเสรีมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

1) ครูนงนภัส สมณะ
2) ครูจิดาภา ขัยสงคราม

3. คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าท่ี รวบรวม ผล
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เสนอแก่คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนและ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาผลการประเมิน จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (ร/^) แก่ต้นสังกัด 
เผยแพร่แก่ผู้เก่ียว'ข้อง ประกอบด้วย

3.1 ครูอรุณี มงคล ประธานกรรมการ
3.2 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง รองประธานกรรมการ
3.3 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
3.4 ครจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการ
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3.5 ครูธีริศรา คำสิทธ้ี
3.6 ครูมยุรี ทรายแก้ว
3.7 ครูกมลวรรณ ทะนัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งน้ี ขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว 
ข้างต้นให้มีประสิทธิผล

ส่ัง ณ วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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