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ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ที่ ๐๖๖/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 

ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  และประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  
ประกาศเมื่อวันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙   แล้วนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  มีการติดตาม 
พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวง  
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการประเมิน  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (SAR) ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
  ๑.๑ นายประยงค์  อินนุพัฒน์   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายประยงค์  ด่วนเดิน    รองประธาน 
  ๑.๓ นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ   กรรมการ 
  ๑.๔ นางสุลีพร  ดีทอง    กรรมการ 
  ๑.๕ นายณรงค์  ศิริยงค์    กรรมการ 
  ๑.๖ นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์   กรรมการ 

๑.๗ นางจ าเรียง  ใจกว้าง    กรรมการ 
  ๑.๘ นายธนิต  ดีทอง    กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑.๙ นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางสาวศิรินาถ       ไทรงาม    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๑ นางสาวปฐมพร      เกตุก าพล   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๒ นายเอกชัย            อะหลีแอ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ ำนำจหน้ำที่ ๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
   ๒. อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา  

ตลอดจนแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 



๒ 
 

๒. คณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 
  ๒.๑ นายประยงค์  อินนุพัฒน์  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายอภิเดช  จิตรมุ่ง   รองประธาน 
  ๒.๓ นายนายธิรพงษ์   คงด้วง                    กรรมการ 
  ๒.๔ นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์            กรรมการ   
  ๒.๕ นางสาวรักชนก   โสอินทร์                กรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวชนกพร  ทองปาน  กรรมการ 
   ๒.๗ นายเอกชัย            อะหลีแอ           กรรมการ/เลขานุการ 
   ๒.๘ นางสาวศิรินาถ       ไทรงาม             กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อ ำนำจหน้ำที่   ๑. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปี (Self-
Assessment Report: SAR) และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดท าก าหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

๓. ก ากับดูแลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๔. ประสานงานการประเมินให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ซ้ าซ้อนโดยเฉพาะกรณีท่ีมีการแยกย้ายกัน

ประเมินเฉพาะเรื่อง 
๕. ร่วมกับคณะผู้ประเมินคุณภาพสรุปผลการประเมินเป็นระยะ ๆ  
๖. พิจารณาผลการประเมินรวบยอด 
๗. แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาต่อสถานศึกษา 
๘. ให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่สถานศึกษา 
๙. ก ากับการจัดท าและส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๐. ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน 

 
๓. คณะกรรมกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 

นางจ าเรียง   ใจกว้าง                    ประธานกรรมการ      
นายศรีสุวรรณ   บรมสุข                รองประธานกรรมการ      
นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม              กรรมการ   
นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ ์         กรรมการ   
นางสาวอังคณา  ทองด า              กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 

มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีจิ
จารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
 

นายธิรพงษ์  คงด้วง                   ประธานกรรมการ      
นางยุพาพร เกิดขุมทอง               รองประธานกรรมการ      
นางสาวปาลินี  เพชรทอง             กรรมการ   
นางสาวปัทมา  ใจชื่น                  กรรมการและเลขานุการ 
 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

นายอภิเดช  จิตรมุ่ง                    ประธานกรรมการ      
นายภราดร ไชยเขียว                   รองประธานกรรมการ      
นางสาวมุรณี  หะยีสาอ ิ               กรรมการ 
นางสาวจิราพร  บุญเหลือ             กรรมการและเลขานุการ 
 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ                ประธานกรรมการ      
นางอารมย์ เทพเกื้อ                    รองประธานกรรมการ      
นางอัญวีณ์  หนูอุไร                    กรรมการ 
นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ         กรรมการและเลขานุการ 
 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากการ
สอบวัดระดับชาติ 
 

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง              ประธานกรรมการ      
นายเดชศรี สุวิรัตน์                     รองประธานกรรมการ      
นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล               กรรมการ 
นางสาวธิติมา  เดชภักดี                 กรรมการและเลขานุการ 
 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการ
ท างาน 
 

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ             ประธานกรรมการ      
 นายมะยาดี  ดาบู                     รองประธานกรรมการ  
นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร              กรรมการ   
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์             กรรมการและเลขานุการ 
 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

นายประยงค์ ด่วนเดิน                 ประธานกรรมการ      
นายนาวิน  โพธิ์ศรี                     รองประธานกรรมการ      
นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร         กรรมการ 
นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการ 
นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์           กรรมการและเลขานุการ 
 



๔ 
 

มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

นางสาวรักชนก  โสอินทร์               ประธานกรรมการ      
นายอรรถพล  พลวัฒน์                  รองประธานกรรมการ 
นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์           กรรมการ 
นายสัญชัย  พิกุลงาม                  กรรมการและเลขานุการ 
 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

นายณรงค ์ศิริยงค ์                     ประธานกรรมการ      
นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย             รองประธานกรรมการ 
นายชวลิต  กรัดภิรมย์                 กรรมการและเลขานุการ 
 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นายสุนทร เหล่าอ้ัน                    ประธานกรรมการ      
นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว            รองประธานกรรมการ 
นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์            กรรมการ 
นางกรกมล  นาคบังเกิด               กรรมการ 
นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน               กรรมการและเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร 

๑). การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์           ประธานกรรมการ      
นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล           รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  คล้ายอุดม         กรรมการและเลขานุการ 
 

๒).การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๒.๑) การวางแผนและด าเนินงาน 
              พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ 
            ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
            และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง                 ประธานกรรมการ      
นางอุทัยวรรณ ไชยสาร                รองประธานกรรมการ 
นายฉัตรชัย  ทองหีต                   กรรมการ 
นางสาวพัชริณี สมผล                    กรรมการและเลขานุการ 
 

       ๒.๒) การวางแผนและการด าเนินงาน 
             พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
             เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

นางสาวชนกพร ทองปาน             ประธานกรรมการ      
นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์         รองประธานกรรมการ 
นายพิชัย  บุญชูประภา                กรรมการ 
นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด               กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๕ 
 

มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

        ๒.๓) การวางแผนการบริหารและการ 
             จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 

นายธนิต ดีทอง                           ประธานกรรมการ      
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง               รองประธานกรรมการ 
นางนฤมล  ทิพย์พินิจ                    กรรมการ 
นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง               กรรมการ 
นางสาววันวิสาข์  สืบ                  กรรมการและเลขานุการ 
 

        ๒.๔) การวางแผนและการจัด 
              สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
              สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
              อย่างมีคุณภาพ 

นายอาวุธ  จันทร์เมือง                 ประธานกรรมการ      
นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ               รองประธานกรรมการ 
นายสายัน  จิตรรักษ์                   กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน               กรรมการและเลขานุการ 
 

๓). การมีส่วนร่วมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และไดม้าตรฐาน 
 

นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ                   ประธานกรรมการ      
นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน         รองประธานกรรมการ 
นายปรีชา  อิสสระ                     กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น               กรรมการ 
นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช          กรรมการและเลขานุการ 
 

๔). การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล การบริหารและ
การจัดการศึกษา 

นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์                  ประธานกรรมการ      
นางสาวนิธิยา ทองยวน                รองประธานกรรมการ 
นางสาวนวียา ปักษิณ                  กรรมการ 
นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน              กรรมการและเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑). การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

นายเจนณรงค์  พันทวี                ประธานกรรมการ      
นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์      รองประธานกรรมการ 
นางสายฝน  ราษีงาม                   กรรมการ 
นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง          กรรมการและเลขานุการ 
 

๒). การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
 

นางสุลีพร   ดีทอง                     ประธานกรรมการ      
นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป  รองประธานกรรมการ 
นางสาวยุภาพร บุญเทียม             กรรมการ 
นางสาวกรธิดา  กิมาคม               กรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

๓). การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพภาพ 

นางสาวพิมพิไล  กัญญา                 ประธานกรรมการ      
นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์         รองประธานกรรมการ 
นางสาวดาราราย กัววงศ ์             กรรมการ 
นางสาวนฤมล  สาริขา                  กรรมการและเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๔ ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 นายเอกชัย           อะหลีแอ         ประธานกรรมการ      
 นางสาวศิรินาถ      ไทรงาม           รองประธานและเลขานุการ 
 

  
 
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แก่ทางราชการต่อไป 
      
      
   สั่ง ณ วันที ่ ๒๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
       (นายประยงค ์ อินนุพัฒน์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


