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ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี ๐๖๗/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ในประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีศึกษาธิการจึงประกาศ  
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประกาศวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นการสร้างความเช่ือมั่นต่อสังคมว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทีปราษฎร์พิทยา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีทางราชการก าหนด จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย  
 ๑.๑ นางเพียงแข  ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นายอาวุธ  จันทร์เมือง  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวสุริยา  เพราเพราะ  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕ นางจ าเรียง  ใจกว้าง   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๖ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
 ๑.๗ นางวานีดา  ทองปัสโนว์  กรรมการ 
 ๑.๖ นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์  กรรมการ 
 ๑.๘ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๙ นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

อาจจะเกิดขึ้น   
 
 

 



๒ 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน 
ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ประกอบด้วย 
นางจ าเรียง  ใจกว้าง   ประธานกรรมการ 
นางยุพาพร  เกิดขุมทอง รองประธานกรรมการ 
นายณฐนน  ก๊งหวั่น  กรรมการ 
นายอัครพล   ศรีฟ้า  กรรมการ 
นางสาวนิชาภา  รัตนถาวร กรรมการและเลขานุการ  

 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น   

และแก้ปัญหำ ประกอบด้วย 
นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ รองประธานกรรมการ 
นางสาวรัชฎาพร  เอียดรอด กรรมการ 
นายธิรพงษ ์  คงด้วง  กรรมการและเลขานุการ  

 
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ประกอบด้วย 

นางนฤมล   ทิพย์พินิจ ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรพิลาส  วิจิต  กรรมการ 
นางสาวดวงกมล  ทองหวาน กรรมการและเลขานุการ  

 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 

นายภราดร  ไชยเขียว ประธานกรรมการ 
นางสาวจิราพร  บุญเหลือ รองประธานกรรมการ 
นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์  กรรมการ  
นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  กรรมการ 
นายวรัญญ ู  ทองถึง  กรรมการและเลขานุการ  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
นายจงรักษ ์  บ ารุงวงศ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง รองประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  บุญรอด  กรรมการ 
นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานท่ี ๑ กระบวนการ/(ต่อ) 



๓ 

 

๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ประกอบด้วย 
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ   ประธานกรรมการ 
นางสาวกรกมล  กุลทอง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 

๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ประกอบด้วย 
นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   ประธานกรรมการ 
นายเดชศรี  สุวิรัตน์   รองประธานกรรมการ 
นางสาวซูใบดะห์  มะดือเร๊ะ   กรรมการ 
นายธิติสรรค์  สงพราหณ์  กรรมการและเลขานุการ 

  
๒) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย  ประกอบด้วย 

นางสาวปัทมา  ใจช่ืน   ประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์  รองประธานกรรมการ 
นายรัฐพงศ์  ช่วยชู   กรรมการ 
นางกวินนาฎ  อินทจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  

 
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ประกอบด้วย 

นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   ประธานกรรมการ 
นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวมัสรีน่า   สะนิ   กรรมการ 
นายวศิน  ตุเกตุ   กรรมการและเลขานุการ 

 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ประกอบด้วย 

นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   ประธานกรรมการ 
นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวชนุตน์  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ประกอบด้วย 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ/(ต่อ) 



๔ 

 

นางสาวนวียา  ปักษิณ   กรรมการและเลขานุการ  
   
๒. มีระบบบริหำรและจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 

นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์  ประธานกรรมการ 
นางสาวนพวรรณ  แก้วโกสุม  รองประธานกรรมการ 
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
๓. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร สถำนศึกษำและ 

กลุ่มเป้ำหมำย   ประกอบด้วย 
นายเจนณรงค์  พันทวี   ประธานกรรมการ 
นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย   รองประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง   กรรมการ 
นายจตุพล   บุนนาค   กรรมการและเลขานุการ  

 
๔. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ประกอบด้วย 

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 

  นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง   กรรมการและเลขานุการ  
 

๕. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
ประกอบด้วย 

นายจตุรงค์  ขุนปักษี   ประธานกรรมการ 
นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์  รองประธานกรรมการ 
นายเอกภพ  ไทยทอง   กรรมการและเลขานุการ  

 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่สนบัสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 
นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า   ประธานกรรมการ 
นางสาวพรประภา นิรัตน ์   รองประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐธิดา  ทองปัสโนว์  กรรมการ 
นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล  กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 



๕ 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ  
๑. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ ำวันได้ ประกอบด้วย 
นางสาวปาลินี  เพชรทอง  ประธานกรรมการ 
นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์  รองประธานกรรมการ 
นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข   กรรมการ 
นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการและเลขานุการ  

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยแีละสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 
นางสาวจตุพร  เฝือชัย   ประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐพัชร์  ส่งเสริม   รองประธานกรรมการ 
นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ   กรรมการและเลขานุการ  

๓. มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  ประกอบด้วย 
นางสาวพัชริณี  สมผล   ประธานกรรมการ 
นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวธัญญารัตน ์ จิตราภิรมณ์  กรรมการ 
นางสาวณัฐชยา  พรหมสุภา  กรรมการและเลขานุการ  

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย 
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  ประธานกรรมการ 
นายชวลิต  กรัดภิรมย์  รองประธานกรรมการ 
นายสันติ  สีตะพงศ์  กรรมการและเลขานุการ  

       ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง ประกอบด้วย 
นางวานีดา  ทองปัสโนว์  ประธานกรรมการ 
นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  รองประธานกรรมการ 
นางสายฝน  ราศีงาม   กรรมการ   

  สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน   กรรมการ 
นางสาวนันทรัตน ์ อนุกูล   กรรมการและเลขานุการ  

อ ำนำจหน้ำที่        
๑. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 
๒.  ก ากับติดตามดูแล ประสานงาน  จัดเตรียมเอกสาร เพื่อรองรับการประเมินประจ าปี ให้เป็นไป

ตามประกาศของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. ออกแบบ สร้างเครื่องมือและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ ๆ 

พร้อมท้ังวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการประเมินให้เป็นสารสนเทศให้เรียบร้อย 
  
 
 



๖ 

 

 
 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยนิเทศและติดตำมรำยงำนสรุปผล ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์                 ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์  กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที่  มีหน้าท่ีนิเทศติดตามการด าเนินงานและรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม  
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง   ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์
สุจริตมีความต้ังใจเพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 

          ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๓๐   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 

 
 


