
คำสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 4/2562

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือเปีนกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนา 
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ขุมซน และผู้มีส่'วนเกี่ยว,ข้อง โรงเรียนจึงจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังน้ี

(1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน

(2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
(3) ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(4) จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(5) ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
(6) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (561^55655๓6กI กอ[ว๐โ! : ร/\ก) ตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา
(7) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง และตาม 

คำแนะนำของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ ื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เป ็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปน้ี

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และพิจารณาอนุมัติรายงานการ
ประเมินตนเอง (ร/\ก) ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย

1.1 ภราดาขาญณรงค์ บุญพราหมณ์
1.2 ครูดาริษา แสงสิ,มธุ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
1.4 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังน้ี
2.1 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ี

ดำเนินการตามแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังปีครบ กอ04  และมีการกำหนดค่าเปีาหมายมาตรฐานให้บรรลุ 
ตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย



2.1.1 ครูอรุณี มงคล ประธานกรรมการ
2.1.2 ครูดาริษา แสงสินธุ รองประธานกรรมการ
2.1.3 มาสเตอร์ไขยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
2.1.4 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต กรรมการ
2.1.5 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
2.1.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.1.7 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
2.1.8 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
2.1.9 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
2.1.10 มาสเตอร์สเถียร ข่างเงิน กรรมการ
2.1.11. ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
2.1.12 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

2.2 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มี 
หน้าท่ี จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับสภาพปีญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างขัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2.2.1 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง
2.2.2 ครูดาริษา แสงสินธุ
2.2.3 หัวหน้าฝ่ายและผู้ข่วยฝ่ายทุกฝ่าย
2.2.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2.5 หัวหน้าระดับข้ันทุกท่าน
2.2.6 หัวหน้างานทุกท่าน
2.2.7 ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน
2.2.8 บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
2.2.9 ครอรณี มงคล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานการ

2.3 คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กำกับติดตามบุคลากรในฝ่ายของตน 
ให้ปฏิบัติงานตามเฟ้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับใน 
รูปแบบงาน/ โครงการ /  กิจกรรมลงสู่แผนงานของฝ่ายต่างๆตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ท่ีเน้น 
กระบวนการทำงานแบบ ?อ04 (?1ลก อ0 (11า6(1̂  ^ เอก) ให้บรรลุตามเปีาหมายท่ีกำหนดไว้ ประกอบด้วย

2.3.1 คณะกรรมการนิเทศติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา และนิเทศ
ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

1) ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
2) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง รองประธานกรรมการ
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ฝายวิชาการ

3) มาสเตอร์ไขยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
4) มาสเตอร์สุวรรณ อินทรซิต กรรมการ
5) ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
6) มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
7) ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
8) มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
9) มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
10) ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
11) มาสเตอร์เสถียร ฃ่างเงิน กรรมการ
12) มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
13) ครูอรุณี มงคล กรรมการและเลขานุการ

1) มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
2) ครูวันเพ็ญ สุขเกษม รองประธานกรรมการ
3) ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
4) มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
5) ครูพุทธฃาติ โอ คอนเนอร์ กรรมการ
6) ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
7) มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
8) ครูณัฐขยา พอพีน กรรมการ
9) มาสเตอร์สุรเฃษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการ
10) ครูทัศนิย์พร สุขโชติ กรรมการ
11) มาสเตอร์ประยูร ทานิน กรรมการ
12) ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง กรรมการ
13) ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการ
14) มาสเตอร์เดขา บันเปรย กรรมการ
15) ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการ
16) ครูพัขริ กังวาลไกล กรรมการ
17) มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
18) ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
19) มาสเตอร์เมธาสิทธ๋ึ สุขประขาพันธุ กรรมการ
20) มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน กรรมการ
21) มาสเตอร์อรรถกร มัฃฌันติกสมัย กรรมการ
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22) ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

1) มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
2) ครูดวงมณี คำป่าแลว รองประธานกรรมการ
3) มาสเตอร์เสถียร ซ่างเงิน กรรมการ
4) มาสเตอร์ขนะฃัย ภมรขัยสกุล กรรมการ
5) มาสเตอร์ปริญญา นฤประขา กรรมการ
6) มาสเตอร์ผไท ขัยนำ กรรมการ
7) มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
8) ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
9) ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการ
10) มาสเตอร์ธัฃธารินหมวกทอง กรรมการ
11) มาสเตอร์พขร ขัยสงคราม กรรมการ
12) มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ
13) ครูนงนภัส สมณะ กรรมการและเลขานุการ

สำนักผู้อำนวยการ
1) ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
2) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง รองประธานกรรมการ
3) ครูธีริศรา คำสิทธ้ี กรรมการ
4) ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
5) มาสเตอร์ญาณีน คิริไพศาลประเสริฐ กรรมการ
6) ครูจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการ
7) ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ กรรมการ
6) มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
8) มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
9) ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายบริหารท่ัวไป
1) มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต ประธานกรรมการ
2) ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ รองประธานกรรมการ
3) มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ กรรมการ
4) ครูพวงไพร สายสกล กรรมการ
5) ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบุลย์กิจ กรรมการและเลขานุการ

ฝ่าย^รการ-การเงิน
1) มาสเตอร์ไขยวัฒนํ บุญเลิศ
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2) ครูวรพิฃซา ยาวงค์ รองประธานกรรมการ
3) มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
4) ครูฃนกกร ไฃยวงศ์คำ กรรมการ
5) ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการและเลขานุการ

2.3.2 คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน มีหน้าท่ี ตรวจสอบและรวบรวมผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละฝ่าย 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2562

เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้มาสรุปผลการดำเนินงานตาม

1) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง ประธานกรรมการ
2) ครูอรุณี มงคล รองประธานกรรมการ
3) ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการ
4) ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ
5) ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ
6) ครูสุทธิฉันห์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
7) ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

2.4 คณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าที่
ดำเนินการประเมินผลและตรวจลอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
อย่างเหมาะสมและเขียนสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

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

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

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ม.1.2 (1,2,3)
1) มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
2) ครูศศึน ดาวดี

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเน่ือง ม.1.1 (1,4)

1) มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง
2) ครูจิตทิวา หม่ืนแสน

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ป้ญหาได ้
อย่างมีสติสมเหตุผล ม.1.1 (1,2)

1) ครูนงนภัส สมณะ
2) ครูสำจวน รัตนบรี

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ม.1.1 (4)
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มงคล1) ครูอรุณี
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี 
ต่ออาซีพสุจริต ม.1.1 (6)

1) ครูธีริศรา คำสิทธ๋ิ
2) ครูมยุรี ทรายแก้ว

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (มาตรฐานท่ี 7, 8, 10, 11, 12)
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ม.3 (3.1-3.4)

1) ครูสมรัก ปริยะวาที
2) ครูสุพรรณิ สายนำทาน
3) ครูกนษฐรินทร่ พลศักดิ
4) ครูรัฃนี ขำนาญรบ
5) ครูภวดี ศรีใจ

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ม.2 (2.1- 
2.4)

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

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ขุมขนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างม ี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ม.3 (3.5)

1) ครูกมลวรรณ ทะบัน
2) ครูวรพิขฃา ยาวงค์

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน ม.3 (3.1)

1) ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว
2) ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง
3) มาลเตอร์เดขา บันเปรย

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรีการที่ส่งเสรีมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ ม.2 (2.5)

1) มาสเตอร์พัสกร วงษโท
2) มาสเตอร์คักด๋ิ'บดินทร์ กันมะโน

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใบของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ม.2 (2.6)

1) มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง
2) ครูดวงมณี คำป่าแลว
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (มาตรฐานท่ี 13)
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสรีม สนับสนน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนร้ ม.
" 0!  ^  " ,

1) มาสเตอร์ญาณิน คิริไพศาลประเสริฐ
2) ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ

มาตรฐานด้านอัดลักษณ์ของสถานศึกษา (มาตรฐานท่ี 14)
มาตรธานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัขณา และจุดเน้นที่กำหนด 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสรีม (มาตรฐานท่ี 15)
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสรีมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

1) ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ
2) ครูจิดาภา ขัยสงคราม

2.5 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา มีหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินการ และให้ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างสม่ืาเสมอ

1) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง ประธานกรรมการ
2) ครูอรุณี มงคล รองประธานกรรมการ
3) ครูกมลวรรณ ทะน้น กรรมการ
4) ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ
5) ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ
6) ครูสุทธิฉันท์ คุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
7) ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

2.6 คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (รอ!/-/\รร65รกา6ก! &6 เว๐ห:: ร/น}) ตาม 
มาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ รวบรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เสนอแก่ 
คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาผลการประเมินให้ความเห็นซอบและจัดส่ง 
รายงานการประเมินตนเอง (ร/น}) แก่ต้นสังกัด เผยแพร่แก่ผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย

2.6.1 ครูอรุณี มงคล ประธานกรรมการ
2.6.2 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง รองประธานกรรมการ
2.6.3 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
2.6.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ
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2.7 คณะกรรมการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง มีหน้าท่ี การกำกับ ติดตามรวบรวม 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต้นสังกัด) และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย

2.7.1 ครูดารีษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
2.7.2 ครูพรรณวิใล สุริยะโจง รองประธานกรรมการ
2.7.3 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล กรรมการ
2.7.4 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.7.5 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
2.7.6 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
2.7.7 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
2.7.8 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
2.7.9 มาสเตอร์สเถียร ข่างเงิน กรรมการ
2.7.10 มาสเตอร์ไฃยวัฒน่ บุญเท่ง กรรมการ
2.7.11 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต กรรมการ
2.7.12 ครูอรุณี มงคล กรรมการและเลขานุการ

ท้ังน้ี ขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ดำเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นให้มี 
ประสิทธิผล

ส่ัง ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ภ ร า ด า  ด ,̂ ส ุว ัก จ  ศ ร ีส ร า ญ ก ุล ว ง ศ ์)  

ผ ้อ ำ ' น ว ย ก า ร  โ ร ง เ ร ีย น ม ง ฟ อ ร V ว ิท ย า ล ัย
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