
  

 

 
คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ท่ี 419 / 2548 
เรื่อง    แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาโครงสรางและการจัดทําเครื่องมือประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
..................................................... 

 
 ดวย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติตามขอเสนอของสถานศึกษา 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2546 โดยกําหนดใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาดานตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังกลาว  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาโครงสรางและการจัดทํา
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาดานตางๆ พรอมจัดทํา
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 1. คณะทํางานพิจารณาโครงสรางมาตรฐานการจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย  
 1. ร.ศ. ดร. บุญมี เณรยอด คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 
 2. นายศรีพงศ บุตรงามดี ผูอํานวยการสํานักประสานงาน 
    และพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น ท่ีปรึกษา 
 3. นายโชคชัย คําแหง ผูอํานวยการสวนวิชาการ 
    และมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น หัวหนาคณะทํางาน 
 4.  นายกมล ตราชู ศึกษานิเทศก    
    เทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะทํางาน 
 5.  นายอาคม สมบูรณพงศ ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ คณะทํางาน 



 

 

 6. นายพีรัฐ ดวดรักษ ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองตาก คณะทํางาน 
 7. หัวหนาคณะทํางานพิจารณาจัดทํา 
  เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาทุกคณะ คณะทํางาน 
 8.  นางสาวแสงมณี   มีนอย นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน 
    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 หนาที่ คณะทํางาน 
 1. พิจารณารางมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. พิจารณาโครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามมาตรฐานการศึกษาของทองถิ่น 
 3. เสนอแนะรายละเอียดการดําเนินงานในการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับโครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีคณะทํางานชุดนี้กําหนด 
 2. คณะทํางานพิจารณาการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาทองถิ่น ดานปจจัยทางการศึกษา ประกอบดวย 
 1. นายอําพล พลศร ผูอํานวยการกองการศึกษา 
    เทศบาลเมืองปตตานี ท่ีปรึกษา 
 2. นายสุทิน ศรวิจิตร ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลนครลําปาง หัวหนาคณะทํางาน 
 3. นายมนัส ครองญาติ ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เทศบาลเมืองอางทอง คณะทํางาน 
 4. นายพักตรพิมล โลหรัตน ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลนครนครศรีอยุธยา คณะทํางาน 
 5. นางกุลชญา เที่ยงตรง ศึกษานิเทศก 
     เทศบาลเมืองสมุทรปราการ คณะทํางาน 
 6. นางแพรว ชัยชนะ ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองสมุทรปราการ คณะทํางาน 
 7. นายเยี่ยม วรรินทร ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองพิษณุโลก คณะทํางาน 



  

 

 8. นางสาวสุดา วิทยบํารุง ศึกษานิเทศก  
    เทศบาลเมืองระนอง คณะทํางาน 
 9. นางสาวรัตนา  มุยเรืองศรี ผูบริหารสถานศึกษา 
    เทศบาลนครสมุทรสาคร คณะทํางาน 
 10. นางนิภาวัลย เพ็ชรผึ้ง นักวิชาการ คณะทํางาน 
    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 หนาที่ คณะทํางาน 
 1. พิจารณาจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานปจจัยทาง
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2. พิจารณาการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานปจจัยทางการศึกษา 
 3. คณะทํางานพิจารณาการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาทองถิ่น ดานกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบดวย 
 1. นายพิรัฐ พลภูมิรักษ ขาราชการบํานาญ ท่ีปรึกษา 
 2. นายธวัชชัย รัตตัญู ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
    เมืองพัทยา ท่ีปรึกษา 
 3. นายจํานน ดอกไมหอม ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองทุงสง หัวหนาคณะทํางาน 
 4. นายชลิต ตุมทองคํา ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เทศบาลนครนครปฐม คณะทํางาน 
 5. นายกิติพงศ จันทรวิจิตร ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองปตตานี คณะทํางาน 
 6. นางศศิกาญจน โพธิสิรกา ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลนครอุบลราชธานี คณะทํางาน 
 7. นางผองพรรณ ปนตาแสน ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลนครเชียงราย คณะทํางาน 
 8. นายธนากร เหล็กกลา ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เทศบาลนครภูเก็ต คณะทํางาน 
 9. นางแสงอรุณ ขจรน้ําทรง ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เทศบาลเมืองระนอง คณะทํางาน 



 

 

 10. นายสมาน บุญเหาะ ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เทศบาลเมืองหวัหิน คณะทํางาน 
 11. นางสาวสุภัทรวดี  แพงแกว เจาพนักงานปกครอง คณะทํางาน 
    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 หนาที่ คณะทํางาน 
 1. พิจารณาจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2. พิจารณาจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานกระบวนการบริหารการศึกษา 
 3. คณะทํางานพิจารณาการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาทองถิ่น ดานผลผลิตทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย 
 1. นางเรวดี รัตตัญู ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เทศบาลนครระยอง ท่ีปรึกษา 
 2. นายพิชัย สตารัตน ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เทศบาลนครนครราชสีมา ท่ีปรึกษา 
 3. นายพรชัย บัวเรือง ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ หัวหนาคณะทํางาน 
 4. นางวัชจิรา ชูสิน ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองเบตง คณะทํางาน 
 5. นางขนิษฐศรี  ลี้อารีย ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองแหลมฉบัง คณะทํางาน 
 6. นางสาวกิ่งแกว  เกิดในมงคล ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองจนัทบุรี คณะทํางาน 
 7. นายไตรรงค คัมภีรพงศ ศึกษานิเทศก 
    เทศบาลเมืองนครนครราชสีมา คณะทํางาน 
 8. นายณรงค ผิวออน รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
    เมืองพัทยา คณะทํางาน 
 9. นายบรรหาร  จิตรหวัง รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
    เทศบาลนครยะลา คณะทํางาน 



  

 

 10. นางไพเราะ วงศไทยผดุง ครู คศ.3 
    เทศบาลนครระยอง คณะทํางาน 
 11. นายวิชิน หมื่นศรีวุม ครู คศ.2 
    เทศบาลนครขอนแกน คณะทํางาน 
 12. นางชูชีพ หอมเจริญ ครู คศ.2 
    เมืองพัทยา คณะทํางาน 
 13. นายวิรัช แสงจันทร ครู คศ. 
    เทศบาลเมืองชะอํา คณะทํางาน 
 14. นายชานนท เศรษฐีแสงศรี ครู คศ.2 
    เทศบาลนครอุดรธานี คณะทํางาน 
 15. นางตาบทิพย  นทัธีประทุม ครู คศ.2 
    เทศบาลนครระยอง คณะทํางาน 
 16. นายธีรเนตร มโนธรรม เจาพนักงานปกครอง คณะทํางาน 
    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 หนาที่ คณะทํางาน 
 1. พิจารณาจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานผลผลิต 
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2. พิจารณาจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานผลผลิตทางการศึกษา 
 3. พิจารณากรอบโครงสรางการปรับปรุงแบบทดสอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

 ท้ังนี้ ใหคณะทํางานดําเนินการตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายตอไป 

    สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2548 

ธวัชชัย ฟกอังกรู 
(นายธวัชชัย ฟกอังกรู) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



 

 

ที่ปรึกษา 
 

1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4.  นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 

คณะผูจัดทาํ 
 

1.  นายศรีพงศ บุตรงามดี ผูอํานวยการสํานักประสาน และพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 
2. นายโชคชัย คําแหง ผูอํานวยสวนวชิาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น 
3. นายธีรเนตร มโนธรรม เจาพนักงานปกครอง 7ว 
4. นางสาวสุภัทราวดี  แพงแกว เจาพนักงานปกครอง 7ว 
5. นางสาวแสงมณี  มีนอย นักวิชาการศึกษา 6ว 
6. นางนิภาวัลย เพ็ชรผึ้ง นักวิชาการศึกษา 6ว 
7. นายศิริวัฒน ทองออน เจาพนักงานปกครอง 5 
8. นางนงนุช ฆองด ี เจาพนักงานปกครอง 5 
9. นางสาวเอมอร เสืออร นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
10. นายจรัส ชางเรือน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 


