
 
 
  

 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี 015/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

 ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีวิทยฐานะ
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2552 ที ่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2553  และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สำหรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  
  ทั้งนี้ทางคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จะดำเนินการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องโสต
ทัศน์ศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แห่ง
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 

1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย    ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
3 นายอาวุธ จันทร์เมือง   รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
4 นางสาวสุริยา เพราเพราะ   รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
5 นางจำเรียง  ใจกว้าง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
6 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์   ครู คศ.3  กรรมการ 
7 นางวานีดา  ทองปัสโนว์   ครู คศ.3  กรรมการ 
8 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ครู คศ.3  กรรมการ 
9 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์   ครู คศ.2  กรรมการ 
10 นางสาวราวีญา ซอมัด  ครู คศ.1            กรรมการและเลขานุการ 
11 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์  ครู คศ.1        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ  ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
๑. ให้การสนับสนุนและดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแล การดำเนินการประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 



2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
1 นายเอกชัย อะหลีแอ     ประธานกรรมการ 
2 นางสาวพัชริณี สมผล     รองประธาน 
3 นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์      กรรมการ 
4 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน    กรรมการ 
5 นายธิรพงษ์  คงด้วง     กรรมการ 
6 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ    กรรมการ 
7 นายวศิน ตุเกตุ     กรรมการ 
8 ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ 4 ภาษา   
9 นางอังคณา  จงรักวิทย์          กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี 
1. จัดลำดับข้ันตอนพิธีการในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินและดำเนินการอื่น ๆ  
2. จัดเตรียมนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) 
3. ดำเนินการเป็นพิธีกรในการประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. ประสานงานกับงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
3. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุริยา เพราเพราะ     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวราวีญา ซอมัด     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง     กรรมการ 
4. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์     กรรมการ 
5. นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ     กรรมการ 
6. นางสาวมัสรีน่า สะนิ      กรรมการ 
7. นายรัฐพงศ์ ช่วยชู      กรรมการ 
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง    กรรมการ 
9. นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการ 
10. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี 
1. นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดวันประเมิน แนวทางการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด  
2. ประสานผู้ขอรับการประเมินเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินและเตรียมเอกสารในการประเมินให้
กรรมการประเมิน  



3. เมื่อดำเนินการประเมินเสร็จแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมิน การบันทึกร่องรอยของ
กรรมการแต่ละคนให้ครบถ้วนตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด รวบรวมแบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ส่งสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 
         
4. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร ผลงาน ประกอบการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2  
4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.1.1 การมีวินัย ประกอบด้วย 

1. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนวียา ปักษิณ     รองประธานกรรมการ 
3. นางนฤมล  ทิพย์พินิจ     กรรมการ 
4. นางสาวพรประภา นิรัตน์     กรรมการ 
5. นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

 

4.1.2 การประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี ประกอบด้วย 
1. นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด   กรรมการ 
4. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง    กรรมการและเลขานุการ 

 

4.1.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 
1. นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกมล  กุลทอง    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 
4. นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล    กรรมการและเลขานุการ 

 

4.1.4 ความรักและศรัทธา ในวิชาชีพ ประกอบด้วย 
1. นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ     ประธานกรรมการ 
2. นายรัฐพงศ์ ช่วยชู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัฐชยา  พรหมสุภา   กรรมการ 
4. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง    กรรมการ 
5. นายณฐนน ก๊งหวั่น    กรรมการและเลขานุการ 

 

4.1.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประกอบด้วย 
1. นางสาวอัญชรีย์ มีแสง     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปาลินี เพชรทอง    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม    กรรมการ 
4. นายเจนณรงค์ พันทวี     กรรมการและเลขานุการ 

 



4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถสายบริหาร 
ส่วนท่ี 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการบริหารสถานศึกษา 
   4.2.1 การวางแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 

1. นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์   กรรมการและเลขานุการ 

 

   4.2.2 การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. นางสาวชุติมา จิตตรารมย์    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววันวิสาข์  สืบ    กรรมการและเลขานุการ 

 

   4.2.3 การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์     ประธานกรรมการ 
2. นางอารมย์ เทพเกื้อ    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพัชริณี สมผล    กรรมการ 
4. นายสัญชัย  พิกุลงาม    กรรมการ 
5. นายเอกชัย อะหลีแอ    กรรมการและเลขานุการ 

 

   4.2.4 การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
1. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์    ประธานกรรมการ 
2. นางสายฝน  ราษีงาม    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ   กรรมการ 
4. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว   กรรมการและเลขานุการ 

 

   4.2.5 การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
1. นางสาวราวีญา ซอมัด    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายธิติสรรค์  สงพราหมณ์   กรรมการ 
4. นางสาวมัสรีน่า สะนิ    กรรมการและเลขานุการ 

 

   4.2.6 การบริหารท่ัวไป ประกอบด้วย 
1. นางอังคณา  จงรักวิทย์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง   รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกภพ ไทยทอง    กรรมการ 
4. นายณัฐกิตต์ิ สารสุข    กรรมการ 
5. นางสาวนิชาภา รัตนถาวร   กรรมการ 
6. นายอัครพล ศรีฟ้า    กรรมการ 



7. นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม   กรรมการ 
8. นางสาวพรพิลาส วิจิต   กรรมการและเลขานุการ 

 

   4.2.7 การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภมร สุขศรีแก้ว   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวดวงกมล  ทองหวาน   กรรมการ 
4. นางกวินนาฎ อินทจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 

 
ส่วนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ    ประธานกรรมการ 
2. นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม   รองประธานกรรมการ 
3. ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง  กรรมการ 
4. นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์  กรรมการ 
5. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 
6. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการจัดทำป้ายนำเสนอ ประกอบด้วย 

1. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ    ประธานกรรมการ 
2. นายภราดร ไชยเขียว     รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณศักดิ์ บุญชู     กรรมการ 
4. นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล    กรรมการ 
5. นางอังคณา  จงรักวิทย์    กรรมการ 
6. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการ 
7. นายเอกภพ ไทยทอง     กรรมการ 
8. นายธิติสรรค์  สงพราหมณ์    กรรมการ 
9. นายวรัญญู ทองถึง     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
1. ออกแบบป้ายนิทรรศการแสดงผลงานต่าง ๆ ท่ีนำเสนอ 
2. ออกแบบปกผลงานต่าง ๆ ให้เหมือนกันท้ังรูปแบบ 
3. จัดทำ QR-CODE สำหรับใช้ในการประเมิน 
4. จัดเตรียม Video นำเสนอผลงาน 
 
 
 



6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดูแลภูมิทัศน์โรงเรียน ประกอบด้วย 
1. นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว    รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ     กรรมการ 
4. นายภราดร ไชยเขียว     กรรมการ 
5. นางสาวปัทมา  ใจช่ืน     กรรมการ 
6. นายวศิน ตุเกตุ     กรรมการ  
7. นายเอกภพ ไทยทอง     กรรมการ 
8. นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม    กรรมการ 
9. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 
10. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการ 
11. นางสาวชุติมา จิตตรารมย์    กรรมการ 
12. นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์   กรรมการ 
13. นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์    กรรมการ 
14. นายอัครพล ศรีฟ้า     กรรมการ 
15. ว่าท่ีร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา   กรรมการ 
16. นางสาววันวิสาข์  สืบ     กรรมการ 
17. นางสาวพรประภา นิรัตน์    กรรมการ 
18. นางสาวภมร สุขศรีแก้ว    กรรมการ 
19. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน    กรรมการ 
20. นางสาวจตุพร เฝือชัย     กรรมการ 
21. นายณัฐกิตต์ิ สารสุข     กรรมการ 
22. นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์    กรรมการ 
23. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน    กรรมการ 
24. นางสาวนฤมล  บุญรอด    กรรมการ 
25. นายสันติ สีตะพงศ์     กรรมการ 
26. นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ 
27. นายจตุพล บุนนาค     กรรมการ 
28. นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์    กรรมการ 
29. นักการภารโรงทุกท่าน    กรรมการ 
30. นายจตุรงค์ ขุนปักษี      กรรมการและเลขานุการ 
31. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี  
1. จัดตกแต่งสถานท่ีในการประเมิน ณ บริเวณห้องโสตทัศนศึกษา  



และบริเวณบูธนิทรรศการให้เรียบร้อยและสวยงาม 
2. จัดโต๊ะและท่ีนั่งให้เพียงพอต่อคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติ 
3. จัดโต๊ะสำหรับวางอาหารว่าง น้ำด่ืม และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
4. จัดเตรียมป้ายช่ือคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ 
5. ดำเนินการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม พื้นท่ีบริเวณโรงเรียน ให้ร่มรื่นสวยงาม 
 
7. ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานกลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ และ Best Practice  

7.1 คณะกรรมการวางแผนรูปแบบการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 
1. นายธิรพงษ์  คงด้วง     ประธานกรรมการ 
2. นางยุพาพร เกิดขุมทอง    รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกชัย อะหลีแอ    กรรมการ 
4. นางสายฝน  ราษีงาม     กรรมการ 
5. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง   กรรมการ 
6. นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์    กรรมการ 
7. นายจตุรงค์ ขุนปักษี     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
1. กำหนด ออกแบบ และวางแผนรูปแบบการจัดนิทรรศการท้ังหมด 
2. ดูแลความ เรียบร้อยให้การจัดนิทรรศการท้ังก่อนและหลังกิจกรรม  
3. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

7.2 คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1. หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
2. หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
3. หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4. หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
5. หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
6. หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
8. หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
9. หัวหน้าและสมาชิกกิจกรรมแนะแนว 

 

มีหน้าท่ี 
1. ดำเนินการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานนักเรียน ผลงานครูและนำเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ตามแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นำเสนอผลการดำเนินงานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รับผิดชอบประจำบูธนิทรรศการและนำเสนอรายละเอียดข้อมูล 



7.3 คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นายเดชศรี สุวิรัตน์     ประธานกรรมการ 
2. นายธิรพงษ์  คงด้วง     รองประธานกรรมการ 
3. นางอังคณา  จงรักวิทย์    กรรมการ 
4. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 
5. นายวรรณศักดิ์ บุญชู     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
1. ดำเนินการจัดนิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นำเสนอผลการดำเนินงานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รับผิดชอบประจำบูธนิทรรศการและนำเสนอรายละเอียดข้อมูล 

 

7.4 คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย 

1. นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์     ประธานกรรมการ 
2. นายเจนณรงค์  พันทวี     รองประธานกรรมการ 
3. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์    กรรมการ 
4. นายสัญชัย  พิกุลงาม    กรรมการ 
5. นางอัญวีณ์  หนูอุไร    กรรมการ 
6. นางสาวนฤมล  บุญรอด    กรรมการ 
7. นางกวินนาฎ อินทจันทร์    กรรมการ 
8. นางสาวภมร สุขศรีแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
1. ดำเนินการจัดนิทรรศการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19  
2. นำเสนอผลการดำเนินงานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รับผิดชอบประจำบูธและนำเสนอรายละเอียดข้อมูล 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ประกอบด้วย 

1. นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัญชรีย์ มีแสง    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนวียา ปักษิณ     กรรมการ 
4. นางกวินนาฎ อินทจันทร์    กรรมการ 
5. นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์    กรรมการ 
6. นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง    กรรมการ 
7. นางสาวชนุตม์  ศรีบุญเรือง    กรรมการ 
8. สภานักเรียน 



9. นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 
1. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติ 
2. จัดเตรียมของท่ีระลึกแก่คณะกรรมการประเมิน 
3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการแอลกอฮอล์ 
4. ให้บริการเครื่องด่ืมและอาหารว่างแก่คณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติ 
5. ดูแล อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรต ิ
 
9. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ประกอบด้วย 

1. นางจำเรียง ใจกว้าง      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวราวีญา ซอมัด     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว    กรรมการ 
4. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ    กรรมการ 
5. นางสาวกรกมล  กุลทอง    กรรมการ 
6. นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์    กรรมการ 
7. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์    กรรมการ 
8. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง     กรรมการ 
9. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์     กรรมการ 
10. นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ     กรรมการ 
11. นางสาวมัสรีน่า สะนิ      กรรมการ 
12. นายรัฐพงศ์ ช่วยชู      กรรมการ 
13. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง    กรรมการ 
14. นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการ 
15. นางสาวปาลินี  เพชรทอง    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืมแก่คณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรต ิ
2. ดูแล อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติ 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายการแสดง มีหน้าที่ จัดเตรียมการแสดง 1 ชุด สำหรับต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ     ประธานกรรมการ 
2. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง    รองประธานกรรมการ 
3. นายชวลิต  กรัดภิรมย์     กรรมการ 
4. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง    กรรมการ 
5. นายจตุพล บุนนาค      กรรมการ 



6. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี 
1. ฝึกซ้อมชุดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล ของนักเรียน สำหรับต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 
11. คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 

1. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์     ประธานกรรมการ 
2. นายภราดร ไชยเขียว     กรรมการ 
3. นายวรรณศักดิ์ บุญชู     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
1. จัดเตรียมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องเสียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษาให้พร้อมรับกับการประเมิน 
2. ประสานกับฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 12. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

1. นางสาวจิราพร บุญเหลือ     ประธานกรรมการ 
2. นายวรัญญู ทองถึง     รองประธานกรรมการ 
3. เด็กชายพรมหมนพพร ชัยวรรณวุฒิ    กรรมการ 
4. นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
1. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพคล่ือนไหวตลอดการประเมิน 
2. ประชาสัมพันธ์ภาพการประเมินลงในเว็บไซต์โรงเรียน 
 
 13. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 

1. นางวานีดา ทองปัสโนว์    ประธานกรรมการ 
2. นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา    กรรมการ 
4. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์     กรรมการ 
5. นางนฤมล ทิพย์พินิจ      กรรมการ 
6. นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ    กรรมการ 
7. นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย ์   กรรมการ 
8. นายสันติ สีตะพงศ์     กรรมการ 
9. นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล     กรรมการ 
10. นางสาวสายฝน ราษีงาม    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการประเมินโรงเรียน 
๒. จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน หรือหลักฐานต่าง ๆ ในด้านการเงิน 



๓. รายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินการเมื่อเสร็จส้ินการประเมิน 
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 14. ฝ่ายสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุริยา เพราเพราะ     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวราวีญา ซอมัด     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง     กรรมการ 
4. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์     กรรมการ 
5. นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ     กรรมการ 
6. นางสาวมัสรีน่า สะนิ      กรรมการ 
7. นายรัฐพงศ์ ช่วยชู      กรรมการ 
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง    กรรมการ 
9. นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการ 
10. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 
๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลการดำเนินงาน 
๒. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานหลังเสร็จส้ินการประเมิน ฯ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการอย่างแท้จริง 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
  
                                                
 
 
                 (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 

 


