
๑ 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่ ๐๙๒ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ           

พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ในประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีศึกษาธิการจึงประกาศ  
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประกาศวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทีปราษฎร์พิทยา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ทางราชการก าหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย  
 ๑.๑ นางเพียงแข  ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางจ าเรียง  ใจกว้าง   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
 ๑.๕ นางสุลีพร  ดีทอง   กรรมการ 
 ๑.๖ นายณรงค์   ศิริยงค ์   กรรมการ 
 ๑.๗ นายพิชัย   บุญชูประภา  กรรมการ 
 ๑.๘ นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ ์  กรรมการ 
 ๑.๙ นายเอกชัย  อะหลีแอ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๑ นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๒ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      ๑.๑๓ นายณฐนน  ก๊งหวั่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่        
๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๒. อ านวยความสะดวก ก ากับติดตามดูแล ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนแก้ไขปัญหาอัน

อาจจะเกิดข้ึน   

 



๒ 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ประกอบด้วย 
นางจ าเรียง  ใจกว้าง   ประธานกรรมการ 
นางยุพาพร  เกิดขุมทอง รองประธานกรรมการ 
นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ กรรมการ 
นางสาวนิธิยา  ทองยวน  กรรมการ 
นายนาวิน   โพธิ์ศรี  กรรมการ 
นายณฐนน  ก๊งหวั่น  กรรมการและเลขานุการ  

 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

และแก้ปัญหา ประกอบด้วย 
นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ รองประธานกรรมการ 
นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม กรรมการ 
นายธิรพงษ์  คงด้วง  กรรมการและเลขานุการ  

 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 

นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง ประธานกรรมการ 
นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรพิลาส  วิจิต  กรรมการ 
นางนฤมล   ทิพย์พินิจ กรรมการและเลขานุการ  

 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

นายภราดร  ไชยเขียว ประธานกรรมการ 
นางสาวจิราพร  บุญเหลือ รองประธานกรรมการ 
นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์  กรรมการ  
นายวรรณศักดิ์  บุญชู  กรรมการ  
นายวรัญญู  ทองถึง  กรรมการและเลขานุการ  

 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง รองประธานกรรมการ 
นายเจนณรงค์  พันทวี  กรรมการ 
นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ประกอบด้วย 
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ   ประธานกรรมการ 
นางสาวกรกมล  กุลทอง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ประกอบด้วย 
นายณรงค์  ศิริยงค์   ประธานกรรมการ 
นายฉัตรชัย  ทองหีต   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ์   กรรมการ 
นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร  กรรมการ 
นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์  กรรมการและเลขานุการ 

  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ประกอบด้วย 

นางสาวปัทมา  ใจชื่น   ประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์  รองประธานกรรมการ 
นายชนกันต์  ชูข า   กรรมการ 
นางกวินนาฎ  อินทจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  

 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 

นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  ประธานกรรมการ 
นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล   บุญรอด   กรรมการ 
นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ 
นางอัญวีณ์  หนูอุไร   กรรมการและเลขานุการ 

 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ประกอบด้วย 

นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   ประธานกรรมการ 
นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน   รองประธานกรรมการ 
นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์  กรรมการ 
นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 
 



๔ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ประกอบด้วย 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  รองประธานกรรมการ 
นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการและเลขานุการ  

 
๒. มีระบบบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

นายเอกชัย  อะหลีแอ  ประธานกรรมการ 
นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ 
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษาและ 

กลุ่มเป้าหมาย   ประกอบด้วย 
นางอารมย์  เทพเกื้อ   ประธานกรรมการ 
นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง   กรรมการ 
นายจตุพล   บุนนาค   กรรมการและเลขานุการ  

 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 

นายพิชัย  บุญชูประภา  ประธานกรรมการ 
นางสาวชนกพร  ทองปาน  รองประธานกรรมการ 
นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  กรรมการ 
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด   กรรมการและเลขานุการ  

 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ประกอบด้วย 
นายอาวุธ  จันทร์เมือง  ประธานกรรมการ 
นายสายัน  จิตรรักษ์   รองประธานกรรมการ 
นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   กรรมการ 
นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ   กรรมการ 
นายจตุรงค์  ขุนปักษี   กรรมการและเลขานุการ  

 



๕ 

 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

นายศรีสุวรรณ   บรมสุข   ประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า   รองประธานกรรมการ 
นายสัญชัย  พิกุลงาม   กรรมการ 
นางสาวปาลินี  เพชรทอง  กรรมการและเลขานุการ  

 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ ประกอบด้วย 

นางสาวกรธิดา  กิมาคม   ประธานกรรมการ 
นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์  รองประธานกรรมการ 
นายณัฐกิตติ์  สารสุข   กรรมการ 
นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการและเลขานุการ  

 
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

นางวานีดา  ทองปัสโนว์  ประธานกรรมการ 
นางสาวนวียา  ปักษิณ   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจตุพร  เฝือชัย   กรรมการ 
นางสาวรักชนก  โสอินทร์   กรรมการ 
นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ   กรรมการและเลขานุการ  

 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ประกอบด้วย 

นางสาวพัชริณี  สมผล   ประธานกรรมการ 
นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ  กรรมการ 
นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 
นายเดชศรี  สุวิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  

 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   ประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพิไล  กัญญา   รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  กรรมการ 
นายชวลิต  กรัดภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
 

 



๖ 

 

       ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง ประกอบด้วย 
นางสุลีพร  ดีทอง   ประธานกรรมการ 
นางสายฝน  ราศีงาม   รองประธานกรรมการ 
นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  กรรมการ 
สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน   กรรมการและเลขานุการ  

อ านาจหน้าที่        
๑. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 
๒.  ก ากับติดตามดูแล ประสานงาน  จัดเตรียมเอกสาร เพ่ือรองรับการประเมินประจ าปี ให้เป็นไป

ตามประกาศของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. ออกแบบ สร้างเครื่องมือและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ ๆ 

พร้อมทั้งวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการประเมินให้เป็นสารสนเทศให้เรียบร้อย 
  
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายนิเทศและติดตามรายงานสรุปผล ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์                 ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายเอกชัย  อะหลีแอ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ 
 ๓.๖  นายณฐนน  ก๊งหวั่น   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่  มีหน้าที่นิเทศติดตามการด าเนินงานและรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม  
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์
สุจริตมีความตั้งใจเพ่ือให้งานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

          สั่ง  ณ  วันที่   ๑๑   เดอืน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 

 
 


