
 
 
 
 
   

ค าสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร 
ที่        /  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการจัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ………………………………………… 
 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดรายงานผลการ
ประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษาและก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ใน
การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร ได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษาส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามา
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการการด าเนินการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้  
          ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ อ านวยความสะดวก และควบคุม 
ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 

 ๑.๑ นายฉัตราวัฒน์       ยาละ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๑.๓ นางสาวอุฑาทิพย ์   ธนบูลย์กูลศร ี รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๑.๔ นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๕ นางสาวลินนภา เอี่ยมแย้ม พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



-๒- 

 

๒. คณะกรรมการประสานงาน  มีหน้าที่ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
   

๑.๑ นางเวฬุรีย ์ อุปถัมภ์ รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายศรัณยพงษ์ ฟอกสันเทียะ ประธานด้านที่ ๑ กรรมการ 

 
/๑.๓ นายสมเกียรติ... 

๑.๓ นายสมเกียรต ิ ตรีบุพชาติสกุล ประธานด้านที่ ๒ กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวรัตนา บุญทอ ประธานด้านที่ ๓ กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวไพริน สาวงศ์ตุ้ย ประธานด้านที่ ๔ กรรมการ 

๑.๖ นายวรสันต์ ช่ืนชม ประธานด้านที่ ๕ กรรมการ 
 

๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา มีหน้าที่ วางแผน (P) ด าเนินการ (P) ประเมินผล    
(C) เก็บรวบนวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผล ตามเกณฑ์การประเมิน (A) พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง    
ใส่แฟ้มเอกสาร และรายงานผลพร้อมเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ตามรูปแบบที่ก าหนด (AAA)          
ในมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ด้านท่ี ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นายศรัณยพงษ์ ฟอกสันเทียะ ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยพงษ์  ก๋าค ามูล  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๑)  
๓. นางสาวปิยาภรณ์ ไหมทอง  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๑) 
๔. นายศักดา  เสวิกลุ  ครู คศ.๑ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๒) 
๕. นายศิริพัฒน ์  สุริยะวงค์ ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๒)  
๖. นางสาวสุภัทวด ี จันทรปราสาท พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๓) 
๗. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีใจวงค์ ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๓)  
๘. นางพซรพร  บูชาบุญ  ครู คศ.๑ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๔) 
๙.. นายภัทรพันธ์  จันทรส์ูง  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๔)  
๑๐. นายนพปฎล  เพ็ชรไพร ครูศศ.๑  กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๕)  
๑๑. นางสาววนิดา พงษ์เม่น  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๕  
๑๒. นางสาวสุวรรณา ตันเต  พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๖)  
๑๓. นายธีรพงศ์  จันทรเ์พ็ง พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๖) 
๑๔. นางสาวสุวรรณา ตันเต  พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๗)  
๑๕. นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๗) 
๑๖. นางสาวสุภัทวด ี จันทรปราสาท พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๘)  
๑๗. นางสาวรัตติกาล โตเฟือง  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๑.๘) 
๑๘. นายเฉลิมพันธ์ ชัยฤกษ์  ครูพิเศษสอน กรรมการและเลขานุการ  
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๓.๒ ด้านท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
๑. นายสมเกียรต ิ ตรีบุพชาติสกุล พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐวรรณ ยาละ  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๒.๑)  
๓. นายมานพ  ชูยิ้ม  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๒.๑) 
๔. นายสมชาย  พลกล้า  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๒.๑) 
๕. นางจรญูลกัษณ์ แสนโน  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๒.๒)  
๖. นายสาคร  จารุภาพ  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๒.๒) 
๗. นายวีระพงศ์  วังนาค  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

/๓.๓ ด้านที่ ๓... 
๓.๓ ด้านท่ี ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นางสาวรัตนา  บุญทอ  ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ  
๒. นายสมเกียรต ิ ตรีบุพชาติสกุล พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๓.๑)  
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ สายฤทธ์ิ  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๓.๑) 
๔. นางจรญูลกัษณ์ แสนโน  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๓.๑) 
๕. นางใกลรุ้่ง  อ่อนค า  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๓.๒)  
๖. นางสาวปิยะดา พงษ์วิรัตน์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๓.๒) 
๗. นางสาวสมฤดี  บรรจง  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.๔ ด้านท่ี ๔ ด้านการมสี่วนร่วม ประกอบด้วย 
๑. นางสาวไพริน  สาวงศ์ตุย้ ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ  
๒. นายสมโภช  แสงกล้า  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๔.๑)  
๓. นางสาวสุกญัญา แคนอินทร ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๔.๑) 
๔. นางนัยนา  อ่อนค า  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๔.๒) 
๕. นางสาวกานพล ู ทองเลี่ยม เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๔.๒)  
๖. นางสาววรรณด ี ชัยสีวี  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๔.๒) 
๗. นางพชรพร  บูชาบุญ  ครู คศ.๑ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๔.๓) 
๘. นางรสินทรา  สุ่มทรัพย ์ ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๔.๓) 
๙. นายมาน ู  มาเจริญ  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.๕ ด้านท่ี ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย 
๑. นายวรสนัต์  ช่ืนชม  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ  
๒. นายวศิน  อิ่มกระจ่าง ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑)  
๓. นายวัชรพันธ์  พงศ์พันธ์ุ ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑) 
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๔. นายสุรินทร ์  ชูกร  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑) 
๕. นายถุงเงิน  นุสนธ์ิ  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑) 
๖. นางสอยดาว  วรศิลป ์  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑) 
๗. นางพวงเงิน  ซ่อนกลิ่น เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑) 
๘. นายชัยโย  โตพุม่  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑) 
๙. นายไกรสร  บุญเลิศ  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑) 
๑๐. นายสุรวุฒ ิ  สังคุ่ย  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๑) 
๑๑. นางกชพร  เสาวรส  พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๒) 
๑๒. นางล าพัน  ตันเต  พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๒) 
๑๓. นางสาววาสนา ชัยพรอุปถัมภ์ พนักงานราชการ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๓) 
๑๔. นางสาวนฤมล สมหารวงศ์ ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๓) 
๑๕. นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร ครู คศ.๑ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๔) 
๑๖. นายโกศล  เกษี  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๔) 
๑๗. นายพงศธร  เคนสีแก้ว ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๕) 
๑๘. นายวรพล  เผื่อนผึ้ง  ครูพิเศษสอน กรรมการ (รวบรวมเกบ็ข้อมลูด้านที่ ๕.๕) 
๑๙. นายจักรกริช ช่ืนสิน  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

/๔.คณะกรรมการ... 
๔. คณะกรรมกรรมการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีหน้าที่ จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นรูปเล่มรวม ตามแบบฟอร์มของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และบันทึกลงแผ่นซีดีรอม เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  

๔.๑ นางเวฬุรีย ์  อุปถัมภ์  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ  
๔.๒ นางสาวนฤมล สมหารวงศ์ ครูพิเศษสอน  กรรมการ  
๔.๓ นายวรพล  เผื่อนผึ้ง  ครูพิเศษสอน  กรรมการ  
๔.๔ นางสาวณัฐวรรณ ยาละ  ครูพิเศษสอน  กรรมการ  
๔.๕ นางสาวสุภาภรณ์ ศรีใจวงค์ ครูพิเศษสอน  กรรมการ  
๔.๖ นางสาวสุชาดา ปรีดาฤทธ์ิ เจ้าหน้าที ่  กรรมการ  
๔.๗ นายโกษิต  คงรัตน์  เจ้าหน้าที ่  กรรมการ  
๔.๘ นางสาวกานพล ู ทองเลี่ยม เจ้าหน้าที ่  กรรมการ  
๔.๙ นางสาวลินนภา เอี่ยมแย้ม พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   



-๕- 

 

 
 
                                                                         (นายฉัตราวัฒน์  ยาละ) 

           ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร 


