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ค ำสั่งโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
ท่ี  72   /  2558 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2558 
........................................................................... 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  หมวด 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ  และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก (มาตรา 48)  เพื่อให้การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้โรงเรียนจึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร   ประธานกรรมการ 
2. นางธัญรัศมิ์   ตรีนพรัตน ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ   รองประธานกรรมการ 
4. นายวันชัย  ทัศนิยม    รองประธานกรรมการ  

มีหน้ำที่ 
 1.  วางแผนการด าเนินการจัดงาน จัดแบ่งสายงานรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 2.  ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 3.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชน ขอความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 

2. คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
1. นางสวง  ต้ังประยูรเลิศ   หัวหน้าสายช้ัน ป.1 
2. นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง   หัวหน้าสายช้ัน ป.2 
3. นางราตร ี  จิตอารีรัตน์   หัวหน้าสายช้ัน ป.3 
4. นางประนอม  รัตนะรัต    หัวหน้าสายช้ัน ป.4 
5. นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ ์   หัวหน้าสายช้ัน ป.5 
6. นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี    หัวหน้าสายช้ัน ป.6 
7. นางสมรวม  สังข์ทอง    หัวหน้าสายช้ัน ม.1 
8. นางเพ็ญน ี  เหมะ    หัวหน้าสายช้ัน ม.2 
9. นายยอดยิ่ง  ทองรอด    หัวหน้าสายช้ัน ม.3 
10. นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักด ี   หัวหน้าสายช้ัน ม.4 
11. นายชยพล  แปลงไล    หัวหน้าสายช้ัน ม.5 
12. นางสาวมุกดา ลอนใหม่   หัวหน้าสายช้ัน ม.6 
13. นางสาวนันทวดี ข ามี    กรรมการ/เลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 

1. ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของกลยุทธ์ ด้านทักษะการเรียนด้านความสามารถ  
และทักษะการคิด 

2. ติดตาม และวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. วิเคราะห์ข้อมูลของครูในสายช้ันและรวบรวมส่งหัวหน้ามาตรฐาน 
4. จัดท าแฟ้มและเอกสารประกอบเพิ่มเติมของมาตรฐาน 

 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำและเขียนรำยงำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและสุนทรียภำพ 
 1.  นางมุทิตา  ฟักน่วม     หัวหน้า 
 2.  นางสวง  ต้ังประยูรเลิศ    กรรมการ 

3.  นายยอดยิ่ง  ทองรอด     กรรมการ 
4.  นางอัมพาพันธ ์ ปานขาว     กรรมการ 
5.  นายศราวุธ  บุญส่ง     กรรมการ 
6.  นายประพันธ ์ ขันสุวรรณ    กรรมการ 
7.  นางสาวนิธิยา  ทับเปล่ียน    กรรมการ 
8.  นายธาราพันธ์ สุขส าราญ    กรรมการ 
9.  นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง     กรรมการ 
10. นายธงชัย  อินทิราช    กรรมการ 
11. นางสาวผ่องพรรณ พื้นดอนเค็ง    กรรมการ 
12. นางเพ็ญน ี  เหมะ     กรรมการ/เลขานุการ 
13. นางปัญจรัตน ์ ศิลาค า     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มำตรฐำนที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
1.  นายจามร  จิตรบุญมา    หัวหน้า 
2.  นางพิมพ์ผกากรอง ถิรเกียรติคุณ    กรรมการ 
3.  นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    กรรมการ 
4.  นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ ์    กรรมการ 
5.  นายอนิวัตร์  ศักดิ์ภักดี    กรรมการ 
6.  นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง    กรรมการ 
7.  นางชยพล  แปลงไล     กรรมการ  
8.  นายประวิทย์  ปานทอง    กรรมการ 
9.  นางสาวศิรินนา ช่ังกุล     กรรมการ 
10. นางสาววลัยพร มุสิกมาศ    กรรมการ/เลขานุการ  
11. นางสาวนันทวด ี ข ามี     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
1. นายธนินท์รัฐ ก. ศิริวิศาลสุวรรณ    หัวหน้า 
2. นางสวง  ต้ังประยูรเลิศ    กรรมการ 
3. นางราตร ี  จิตอารีรัตน์    กรรมการ 
4. นางสมรวม  สังข์ทอง     กรรมการ 
5. นางอ าไพ  เมืองปล้ืม    กรรมการ 
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6. นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง    กรรมการ 
7. นางกฤษณา  ค าภาอินทร์    กรรมการ 
8. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ    กรรมการ 
9. นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม    กรรมการ 
10. นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี     กรรมการ/เลขานุการ 
11. นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำง 
         มีสติสมเหตุผล 

1.  นางศิริพร  เจติยวรรณ    หัวหน้า 
2.  ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคาย     กรรมการ 
3.  นางสาวอารยา สอนวงษ ์    กรรมการ 
4.  นางสาวนิธิยา  ทับเปล่ียน    กรรมการ 
5.  นายศราวุธ  บุญส่ง     กรรมการ 
6.  นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์    กรรมการ 
7.  นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข     กรรมการ 
8.  นางสาวณัฐศรินทร์ พิไสยสรเดช    กรรมการ  
9.  นายสันต์  คาวีรัตน์     กรรมการ/เลขานุการ 

 10. นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ 5  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 

1. นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี     หัวหน้า 
2. นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย     กรรมการ 
3. นางสาวณัฐศรินทร์ พิไสยสรเดช    กรรมการ 
4. นางสาวนันทวดี ข ามี     กรรมการ 
5. นายธนินท์รัฐ ก. ศิริวิศาลสุวรรณ    กรรมการ 
6. นางสาวศิรินนา ช่ังกุล     กรรมการ 
7. นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์    กรรมการ 
8. นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ์    กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจคติที่ดี 
                  ต่ออำชีพสุจริต 

1. นายทศพร  ธรรมประทีป    หัวหน้า 
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน ์     กรรมการ 
3. นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย     กรรมการ 
4. นางสาววรรณนิภา พระภักด ี    กรรมการ 
5. นางสาวพรรวด ี หวังผล     กรรมการ 
6. นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์    กรรมการ 
7. นางกฤษณา  ค าภาอินทร์    กรรมการ/เลขานุการ 
8. นางสาวสุทธิดา ขุนทุม     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 7  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
1. นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักด ี    หัวหน้า 
2. นางมาลี  กุศลส่ง     กรรมการ 
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3. ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคาย     กรรมการ   
4. นางสาวสุทธิดา ขุนทุม     กรรมการ 
5. นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ ์    กรรมการ 
6. นางสาวอรอนงค์ รัตนะ     กรรมการ 
8.   นางสาวสินี  สุวรรณเมศ    กรรมการ/เลขานุการ 
9.  นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 8  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
1.  นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง     หัวหน้า 
2.  นางมาลี  กุศลส่ง     กรรมการ 
3.  ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคาย     กรรมการ 
4.  นางสาวสุทธิดา ขุนทุม     กรรมการ 
5. นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย     กรรมการ 
6. นางสาวชลธิชา ธีระปัญญาธรรม    กรรมการ 
7. นางสาวณัฎฐณิชา โยธาภักด ี    กรรมการ/เลขานุการ 
8. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี 
         ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

1.  นางเพ็ญน ี  เหมะ     หัวหน้า 
2.  นางสาวไพลิน บุตรลพ     กรรมการ 
3.  นางมาลี  กุศลส่ง     กรรมการ 
4.  นางกฤษณา  ค าภาอินทร์    กรรมการ 
4.  นางสาวกาญจนา พระภักด ี    กรรมการ 
5.  นางอ าไพ  เมืองปล้ืม    กรรมการ/เลขานุการ 
6.  นางสาวศิรินนา ช่ังกุล     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 10  สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  อย่ำงรอบด้ำน 

1.  นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี   หัวหน้า 
2.  นางศิริพร  เจติยวรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถม 
3.  นายสันต์  คาวีรัตน์   หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยม 
4.  นางสาวนันทวดี ข ามี   หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถม 
5.  นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม 
6.  นายมนตรี  จันทร์แสงสุก  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม 
7.  นายจามร  จิตรบุญมา  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยม 
8.  นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
      ระดับประถม/หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
9.  นางปัญจรัตน์  ศิลาค า   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับมัธยม 
10. นายทศพร  ธรรมประทีป  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯระดับมัธยม 
11. นางมุทิตา  ฟักน่วม   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯระดับประถม 
12. นายยอดยิ่ง  ทองรอด   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯระดับมัธยม 
13. นางอัมพาพันธ ์ ปานขาว   หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะระดับประถมศึกษา 
13. นายศราวุธ  บุญส่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะระดับมัธยม 
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14. นางมาลี  กุศลส่ง   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียนระดับประถม 
15. ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคาย   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยม 
18. นางสวง  ต้ังประยูรเลิศ  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
19. นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
20. นางราตรี  จิตอารีรัตน์  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
21. นางเพ็ญน ี  เหมะ   หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
22. นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักด ี  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
23. นายขยพล  แปลงไล   หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

กรรมการ/เลขานุการ 
24. นายธนินท์รัฐ ก. ศิริวิศาลสุวรรณ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 11  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม 
  ศักยภำพ 

1.  นายสันต์  คาวีรัตน์     หัวหน้า 
2.  นางสาวสิริพร  งามนนท์    กรรมการ 
3.  นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล    กรรมการ 
4.  นางประนอม  รัตนะรัต     กรรมการ 
5.  นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง    กรรมการ 
6.  นางเพ็ญน ี  เหมะ     กรรมการ 
7.  นายชยพล  แปลงไล     กรรมการ 
8.  นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน ์     กรรมการ 
9.  นางสาววลัยพร มุสิกมาศ    กรรมการ/เลขานุการ 
10. นางสาวศิรินนา ช่ังกุล     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 12  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
1.  นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี     หัวหน้า 
2.  นายสันต์  คาวีรัตน์     กรรมการ 
3.  นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์    กรรมการ 
4.  นายทศพร  ธรรมประทีป    กรรมการ 
5.  นางสาวนันทวดี ข ามี     กรรมการ 
6.  นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข     กรรมการ 
7.  นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักด ี    กรรมการ 
8.  นายธนินท์รัฐ ก.   ศิริวิศาลสุวรรณ    กรรมการ/เลขานุการ  
9.  นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 13  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเปน็สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
1.  นางสาวนันทวดี ข ามี    หัวหน้า 
2.  นางศิริพร  เจติยวรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถม 
3.  นายสันต์  คาวีรัตน์   หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยม 
4.  นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม 
5.  นายจามร  จิตรบุญมา  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยม 
6.  นายมนตรี  จันทร์แสงสุก  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม 
7.  นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถม 
8.  นางปัญจรัตน์  ศิลาค า   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับมัธยม 
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9.  นายทศพร  ธรรมประทีป  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯระดับมัธยม 
10. นางมุทิตา  ฟักน่วม   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯระดับประถม 
11. นายยอดยิ่ง  ทองรอด   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯระดับมัธยม 
12. นายศราวุธ  บุญส่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะระดับมัธยม 
13. นางอัมพาพันธ ์ ปานขาว   หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะระดับประถม 
14. ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคาย   หัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยม 
15. นางมาลี  กุศลส่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถม 
      กรรมการ/เลขานุการ 
16. นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถม 
      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 14  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
1.  ว่าท่ี ร.ต.วุฒิไกร มูลคาย    หัวหน้า    
2.  นายสันต์  คาวีรัตน์   ประธานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
3.  นายจามร  จิตรบุญมา  ประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
4.  นางมุทิตา  ฟักน่วม   ประธานกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
5.  นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ ์  ประธานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
6.  นายศราวุธ  บุญส่ง   ประธานกลุ่มสาระศิลปะ 
7.  นายทศพร  ธรรมประทีป  ประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
8.  นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง  ประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
9.  นางมาลี  กุศลส่ง   ประธานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      กรรมการ/เลขานุการ 
11. นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 15  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม 
  สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

1.  นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี   หัวหน้า 
2.  นางสวง  ต้ังประยูรเลิศ  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
3.  นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
4.  นางราตรี  จิตอารีรัตน์  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
5.  นางประนอม  รัตนะรัต   หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
6.  นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ ์  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
7.  นางสมรวม  สังข์ทอง   หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
8.  นางเพ็ญน ี  เหมะ   หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
9.  นายยอดยิ่ง  ทองรอด   หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
10. นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักด ี  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
11. นายชยพล  แปลงไล   หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
      กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1.  ด าเนินการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล  เขียนรายงานข้อมูล  ส่งรายงานการสังเคราะห์ให้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละมาตรฐาน ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อย 
 2.  หัวหน้ามาตรฐานส่งข้อมูลท่ีสังเคราะห์ตรวจทานเรียบร้อยแล้วให้ ผู้ช่วยฯ พิมจันทร์  พิมศรี 
 3.  จัดท าแฟ้มและเอกสารประกอบมาตรฐานท้ัง 15 มาตรฐาน  
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ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกฝ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  ให้ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง
เสียหายข้ึนได้ 

 
 ส่ัง    ณ    วันท่ี  29      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 
  
      ลงช่ือ 
           (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์    
 
 

 
 
 
 
 
 


