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ค าสั่งโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
ที ่ 097 / 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
------------------------------------------------- 

  ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง โดยมีการก ากับดแูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (1) โรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  ดังนี้ 
  
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  นายวสันต์   ลาจันทึก      ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 1.2  นายคมเดช   ราชเหนือ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางวิไลวรรณ  ห่มขวา รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 1.4  นายสารัฃ   ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.5  นายอดิศร   ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.6  นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.7  นางภาสินี   ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.8  นายธีรพงษ์  แสงสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.9  นายฟ้าสาง  ค าทองเขียว ครูช านาญการ  กรรมการ 
 1.10 นายพฤทธิ์พล  ชารี   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่  อ านวยการให้ค าปรึกษา ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
2.  คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
     คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  2.1  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ประกอบด้วย 
  2.1.1  นายสารัช ศรีบุญวงษ์   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2.1.2  นายฟ้าสาง   ค าทองเขียว ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  2.1.3  นางภาสินี   ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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   2.1.4  นางสาวภัทรียา ทวีจิตร คร ู   กรรมการ 
  2.1.5  นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี คร ู   กรรมการ 
   2.1.6  นายสายันต์ สิมมา  คร ู   กรรมการ 
  2.1.7  นายทนงศักดิ์ อุยะวาปี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.1.8  นางสาวจุฑารัตน์   ภูมีศรี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   2.1.9  นายคคนปกรณ์ อินศร คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
       ตัวบ่งชี้ 1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ   
  1)  นายสายันต์ สิมมา  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2)  นายทนงศักดิ์ อุยะวาปี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ตัวบ่งชี้ 1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
  1)  นางสาวภัทรียา ทวีจิตร คร ู   ประธานกรรมการ 
  2)  นางสาวพรพรรณ  กมลเศษ  คร ู   กรรมการ 
      ตัวบ่งชี้ 1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
  1)  นายฟ้าสาง   ค าทองเขียว ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2)  นายตฤณวัฒน์  พลเยี่ยม        ครูผูช้่วย   กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี 1.4   เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
  1)   นางภาสินี   ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2)   นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี คร ู   กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี  1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  
  1)   นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี คร ู   กรรมการ 
  2)   นางสาวจุฑารัตน์   ภูมีศรี ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
       ตัวบ่งชี้ 1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ  
  1)  นายคคนปกรณ์ อินศร  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2)  นางสาวสุวิมล  กาลไสย์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  3)  นายทนงศักดิ์ อุยะวาปี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
           2.2  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
ประกอบด้วย 
  2.2.1  นางรัชนีกร สอนศรี ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.2.2  นายสารัช ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.2.3  นางศศินันท์ รังสีธนชัยภัทร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.2.4  นางสาวนัฐนภัสสร โสดา คร ู   กรรมการ 
  2.2.5  นายตฤณวัฒน์  พลเยี่ยม    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.2.6  นายชัชวาล เหลืองค า พนักงานราชการ  กรรมการ 
  2.2.7  นางสุพรรณี ฝ่ายบุญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
       ตัวบ่งช้ี  2.1   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  1)  นายสารัช ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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       ตัวบ่งช้ี  2.2  เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  1)  นางศศินันท์ รังสีธนชัยภัทร ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
 2)  นายชัชวาล เหลืองค า  พนักงานราชการ  กรรมการ 
       ตัวบ่งชี้  2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  1)  นางสาวนัฐนภัสสร โสดา คร ู   กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี 2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  1)  นางสุพรรณี ฝ่ายบุญ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2)  นางสาวปัญชลิดา   โสหา ครูช านาญการ  กรรมการ 
 2.3   คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 
  2.3.1  นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.3.2  นางพิศมัย  อุปดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.3.3  นางนิภาพร ฉันสิมา คร ู   กรรมการ 
  2.3.4  นางสาวจุฑารัตน์ ภูมีศรี ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  2.3.5  นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.3.6  นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น     คร ู   กรรมการ 
  2.3.7  นางสาวพุชณารินทร์ ศิรินุภาสกุล    ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
     ตัวบ่งช้ี 3.1  มีนิสัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 
  1)  นางนิภาพร ฉันสิมา  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2)  นางสาวอินทร์แปลง  อบอุ่น คร ู   กรรมการ  
     ตัวบ่งช้ี  3.2  มีทักษะในการอา่น ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
  1)  นางสาวจุฑารัตน์ ภูมีศรี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
     ตัวบ่งช้ี  3.3   เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
  2)  นางสาวพุชณารินทร์ ศิรินุภาสกุล    ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
     ตัวบ่งช้ี  3.4   ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
  1)  นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
  2)  นายศิวะ  จวบสมบัติ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 2.4  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ประกอบด้วย 
  2.4.1  นางนันทนา ภาโนชิต ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2.4.2  นางพิศมัย อุปดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.4.3  นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.4.4  นางสาวสุธารัตน์ ระวนิู ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.4.5  นางสาวพรพรรณ กมลเศษ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
      ตัวบ่งชี้  4.1  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง  
  1)  นางพิศมัย อุปดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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      ตัวบ่งชี้ 4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธี แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
  1)  นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ตัวบ่งชี้  4.3  การก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
  1)   นางสาวสุธารัตน์ ระวินู ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ตัวบ่งชี้ 4.4   มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้านความภาคภูมิใจ 
  1)  นางสาวพรพรรณ กมลเศษ คร ู   กรรมการ 
 2.5 คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
  2.5.1  นายอดิศร ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.5.2  นายอุดร สอนศรี  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.5.3  นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
  2.5.4  นางรัชนีกร สอนศรี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.5.5  นายสารัช ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.5.6  นายคคนปกรณ์ อินศร คร ู   กรรมการ 
  2.5.7  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครชู านาญการ  กรรมการ 
  2.5.8  นางภาสินี ศรีบุญวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.5.9  นายสมควร ฐานะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.5.10  นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี   คร ู   กรรมการ 
  2.5.11  นางสาวจันทนา ฉายจรุง ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.5.12  นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ์  ครู  กรรมการ 
  2.5.13  นายวัฒนพงษ์ พรนิคม คร ู   กรรมการ 
  2.5.14  นายศิวะ    จวบสมบัติ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  2.5.15  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  2.5.16  นางสาวแคทรียา มุขมาลี ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ตัวบ่งช้ี  5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  
  1)  นายอดิศร ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  2)  นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระภาษาไทย  
  3)  นางรัชนีกร สอนศรี  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
  4)  นายสารัช ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลฯ 
  5)  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  6)  นายคคนปกรณ์ อินศร  คร ู   กลุ่มสาระศิลปะ 
  7)  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครชู านาญการ  กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
  8)  นางภาสินี ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  9)  นายสมควร ฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้  5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
  1)  นายอุดร สอนศรี  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2)  นางสาวจันทนา ฉายจรุง ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  3)  นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ์  ครู   กรรมการ 
  4)  นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี   คร ู   กรรมการ 
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  5)  นายศิวะ    จวบสมบัติ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  6)  นายวัฒนพงษ์ พรนิคม คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
      ตัวบ่งชี้  5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
  1)  นางสาวแคทรียา มุขมาลี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ตัวบ่งชี้  5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
  1)  นายอดิศร ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  2)  นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระภาษาไทย  
  3)  นางรัชนีกร สอนศรี  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
  4)  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  5)  นางภาสินี ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระต่างประเทศ 
 2.6  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ประกอบด้วย 
  2.6.1  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2.6.2  นางวิลัดดา  บุตรโพธิ์ศรี ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.6.3  นายวัฒนพงษ์ พรนิคม คร ู   กรรมการ 
  2.6.4  นายสมควร ฐานะ  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
       ตัวบ่งช้ี  6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
  1)  นายวัฒนพงษ์ พรนิคม คร ู   กรรมการ 
       ตัวบ่งชี้  6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
  1)  นายสมควร ฐานะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
       ตัวบ่งชี ้ 6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  1)  นางวิลัดดา  บุตรโพธิ์ศรี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ตัวบ่งชี้ 6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีต่นเองสนใจ 
  1)  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 
   คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 2.7  คณะกรรมการ มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  ประกอบด้วย 
  2.7.1  นางวิไลวรรณ   ห่มขวา รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2.7.2  นางรัชนีกร สอนศรี ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.7.3  นางสาวปัญชลิดา โสหา ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.7.4  นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.7.5  นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.7.6  นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี คร ู   กรรมการ 
  2.7.7  นายอดิศร ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.7.8  นายภูวดล บรรทัดเรียน คร ู   กรรมการ 
  2.7.9  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  2.7.10 นางอัญชลี   บรรทัดเรียน ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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      ตัวบ่งช้ี  7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  1) นางอัญชลี   บรรทัดเรียน ครูช านาญการ  กรรมการ 
      ตัวบ่งชี้  7.2   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  1)  นางรัชนีกร สอนศรี  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ตัวบ่งชี้  7.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 
  1)  นางสาวปัญชลิดา โสหา ครูช านาญการ  กรรมการ 
      ตัวบ่งชี้  7.4   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู้ 
  1)  นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ตัวบ่งช้ี  7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
  1)  นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี 7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
  1)  นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี คร ู   กรรมการ 
       ตัวบ่งชี้  7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 
  1)  นายอดิศร ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี 7.8   ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
  1)  นางวิไลวรรณ   ห่มขวา รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี  7.9   ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
  1)  นายภูวดล บรรทัดเรียน คร ู   กรรมการ 
         2.8  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
  2.8.1  นางวิไลวรรณ   ห่มขวา รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2.8.2  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.8.3  นายอดิศร ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.8.4  นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.8.5  นางสุพรรณี   ฝ่ายบุญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  2.8.6  นางสาวจตุพร  ฝ่ายบุญ         ครูพี่เลี้ยงฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ตัวบ่งชี้  8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
  1)  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี  8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
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ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
  1)  นายอดิศร ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี  8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
  1)  นางสุพรรณี   ฝ่ายบุญ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ตัวบ่งชี้  8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
  1)  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี  8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
  1)  นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ตัวบ่งชี้  8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา 
  1)  นางวิไลวรรณ   ห่มขวา รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
 
         2.9  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  2.9.1  นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2.9.2  นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.9.3  นายคคนปกรณ์ อินศร คร ู   กรรมการ 
  2.9.4  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
        ตัวบ่งช้ี  9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด  
  1)  นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
        ตัวบ่งช้ี  9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  1)  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
         ตัวบ่งชี้  9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  1)  นายคคนปกรณ์ อินศร  คร ู   กรรมการ 
 
 
 
 2.10  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  2.10.1  นายอดิศร   ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.10.2  นายสมควร   ฐานะ ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  2.10.3  นางสาวปัญชลิดา  โสหา ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.10.4  นางสาวแคทรียา มุขมาลี ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  2.10.5  นายฟ้าสาง  ค าทองเขียว ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
                ตัวบ่งชี้  10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
  1)  นางสาวปัญชลิดา  โสหา ครูช านาญการ  กรรมการ 
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      ตัวบ่งชี้  10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความ   
สามารถและความสนใจ  
  1)  นางสาวปัญชลิดา  โสหา ครูช านาญการ  กรรมการ 
      ตัวบ่งช้ี  10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
  1)  นายสมควร   ฐานะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี 10.4   สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง  
  1)  นางสาวแคทรียา มุขมาลี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
             ตัวบ่งชี้  10.5  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  
  1)  นายอดิศร   ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
               ตัวบ่งช้ี  10.6   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
  1)  นายฟ้าสาง  ค าทองเขียว ครูช านาญการ  กรรมการ 
 
 2.11  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  2.11.1  นายพฤทธิ์พล ชารี ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2.11.2  นายอุดร สอนศรี  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.11.3  นางสาวภัทรียา ทวีจิตร คร ู   กรรมการ 
  2.11.4  นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
        ตัวบ่งช้ี  11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
  1)  นายอุดร สอนศรี  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
       ตัวบ่งช้ี  11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
  1)  นางสาวภัทรียา ทวีจิตร คร ู   กรรมการ 
                 ตัวบ่งช้ี  11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  1)  นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
    คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านด้านการจัดการศึกษา 
 2.12  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
  2.12.1  นางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2.12.2  นางสุพรรณี   ฝ่ายบุญ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
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  2.12.3  นางสาวพรพรรณ  กมลเศษ  ครู   กรรมการ 
  2.12.4  นางรัชดานุศร   สุพร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.12.5  นายพฤทธิ์พล ชารี ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  2.12.6  นางสาวพุชณารินทร์ ศิรินุภาสกุล    ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                ตัวบ่งช้ี 12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1)  นางสาวพุชณารินทร์ ศิรินุภาสกุล    ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
                ตัวบ่งชี้  12.2  จัดท า และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1)  นางสุพรรณี   ฝ่ายบุญ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
                ตัวบ่งช้ี 12.3   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
  1)  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
                ตัวบ่งช้ี  12.4    ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  1)  นางสาวพรพรรณ  กมลเศษ  คร ู   กรรมการ 
                ตัวบ่งช้ี  12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  1)  นางรัชดานุศร   สุพร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
                ตัวบ่งช้ี  12.6  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  1)  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 
 
       คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 2.13  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  
  2.13.1  นางวิลัดดา  บุตรโพธิ์ศรี ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.13.2  นายวัฒนพงษ์ พรนิคม คร ู   กรรมการ 
  2.13.3  นายคคนปกรณ์ อินศร คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
                 ตัวบ่งช้ี  13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ สถานศึกษารวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1)  นายวัฒนพงษ์ พรนิคม คร ู   กรรมการ 
                  ตัวบ่งช้ี  13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  1)  นายคคนปกรณ์ อินศร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
      คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 2.14   คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
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และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
  2.14.1  นางสุพรรณี   ฝ่ายบุญ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.14.2  นายสมควร   ฐานะ  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  2.14.3  นายชัชวาล เหลืองค า  พนักงานราชการ  กรรมการ 
                ตัวบ่งช้ี  14.1  จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 
  1)  นายสมควร   ฐานะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
                 ตัวบ่งช้ี 14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 
  1)  นายชัชวาล เหลืองค า  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 
 2.15  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
  2.15.1  นายคมเดช    ราชเหนือ รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2.15.2  นางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
  2.15.3  นายสารัช ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.15.4  นายอดิศร ศรีบุญวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.15.5  นางสุพรรณี   ฝ่ายบุญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.15.6  นางภาสินี ศรีบุญวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.15.7  นายฟ้าสาง   ค าทองเขียว ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.15.8  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  2.15.9  นายพฤทธิ์พล ชารี ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
ตัวบ่งชี้  15.1  จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  1)  นายคมเดช    ราชเหนือ รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2)  นายสารัช ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3)  นายอดิศร ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4)  นายฟ้าสาง   ค าทองเขียว ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ่งชี้ 15.2   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
  1)  นางวิไลวรรณ ห่มขวา  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2)  นางสุพรรณี   ฝ่ายบุญ  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3)  นางภาสินี ศรีบุญวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4)  นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5)  นายพฤทธิ์พล ชารี  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ท าหน้าที่ 
 1.  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามทีก่ระทรวงศึกษา
ประกาศใช้ 
 2. พิจารณาสาระส าคัญท่ีจะก าหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
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สถานศึกษา 
 3.  ก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 4.  ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
 5.  รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจัดท าเป็นแฟ้มข้อมูลพร้อมทั้งรายงาน
ให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
     
 
 
 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
     
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
    สั่ง ณ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 
 
      (นายวสันต์  ลาจันทึก) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
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