
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที่  31 / 2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
------------------------ 

            ตามมาตรา  48  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  
พุทธศักราช  2545  ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการก ากับดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 39(1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  จึงแต่งตั้งบุคลากร
เป็นกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2557  ดังนี้  

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
1.1 นางธัญสมร คเชนทร์เดชา  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 
1.2 นางสาวพิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 
ท าหน้าที ่ 

1.  ศึกษาความเข้าใจ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมประเมิน 
2.  ร่วมประเมินกับคณะประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่

สถานศึกษาก าหนด 
3.  ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากผล

การประเมิน 
4.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าเล่มเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้มีการ

ประเมินเล่มเอกสาร SAR ตามรูปแบบที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก าหนด 
 

2.  คณะกรรมการอ านวยการ   
         2.1  นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก   ประธาน  
         2.2  นายรัตนะ    บัวรา    รองประธาน  

2.3  ว่าที่ พ.ต. ฐนบดินทร์ รัตนวิชัย   รองประธาน  
2.4  นายโกวิท    มาตย์สาลี  รองประธาน  
2.5  นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  รองประธาน 

         2.6  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
2.7  นางสาวปณยา    แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
2.8  นางนิตยา    มหาเปารยะ  กรรมการ 
2.9  นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
2.10 นายธานินทร์    รมยศิริไทย  กรรมการ 
2.11 นางสมคิด    ลอยฟ้า   กรรมการ 
2.12 นายเกตุ    โพธิ์น้อย   กรรมการ 
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2.13 นางพวงเพ็ญ    เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
         2.14 นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ  
         2.15 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  2.16 นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.17 นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ท าหน้าที ่

อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
3.  คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

        3.1  นางสาวกชพร  อารัชกุล   ประธาน            
        3.2  นางสาวนันทิดา    ทวีโชคมีทรัพย์  รองประธาน 
        3.3  นางสาวสิวลี   บุญวัฒน์   รองประธาน 
        3.4  นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 

        3.5  นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการ 

        3.6  นางสาวกัลยา  ออมสิน   กรรมการ 

  3.7  นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 

3.8  นางสาววิจิตรา  รอดหยู   กรรมการ 

3.9  นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา  กรรมการ 
3.10 นางสาวมนัสภรณ์   แก้วตา   กรรมการ 
3.11 นายสุรพล   กาญจนเวโรจน์  กรรมการ  
3.12 นายสมพร   ชัยวงษ์   กรรมการ  

        3.12 นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการและเลขานุการ 
        3.13 นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  3.14 นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.15 นางสาวกนกภรณ์  กุสสลานุภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.  คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

           คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
4.1 คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   ประธานกรรมการ 
นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวช้ีวัดที่  1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย  สม่ าเสมอ 
นายเลิศชัย  เกตุพิทยา  กรรมการ  

ตัวช้ีวัดที่  1.2  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
นางเสวิกา   เอ้ือพอพล   กรรมการ  
นางสาวเนาวรัตน์  ลักษณาการ  กรรมการ 

ตัวชี้วัดที่  1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความ รุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการ 



3 

 

ตัวช้ีวัดที ่ 1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ  

ตัวช้ีวัดที่  1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   
   นางสาวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมการ  

นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
ตัวชี้ วัดที่  1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  
นันทนาการตามจินตนาการ   

   นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการ  
   นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
 

4.2  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   นายมโนธรรม  ทองมหา  ประธานกรรมการ 

 นางสาวนิ่มนวล  เกตุจันทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
      ตัวช้ีวัดที่  2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   นางสาวยุรี  ปิยะตันติ  กรรมการ 
       ตัวช้ีวัดที่  2.2  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
   นางสาวสตรีรัตน์  เจนนพกาญจน์  กรรมการ 

นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
       ตัวช้ีวัดที่  2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
   นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ  
       ตัวช้ีวัดที่  2.4  ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 

 
4.3  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก 
เรียนและ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   นางสาวทิพรสย์    ระโหฐาน  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวช้ีวัดที่  3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ 
ต่างๆ รอบตัว 

นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการ  
นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ  

ตัวชี้วัดที่  3.2  มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้  
เพ่ิมเติม 

นางณัฐนันท์  รัมมะเดช  กรรมการ 
   นางสาวพราว      พาหอม   กรรมการ 
  ตัวช้ีวัดที่  3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
   นางสาวฮาดีหม๊ะ    แวดะสง   กรรมการ 
       ตัวช้ีวัดที่  3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน   
   นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ  
   นายเรวัตต์  นกสว่าง   กรรมการ 
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4.4 คณะกรรมการ  มาตรฐานที่   4  ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ         
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

   นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  ประธานกรรมการ  
นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง  

   นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ  
         ตัวช้ีวัดที่  4.2  น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการ 
         ตัวช้ีวัดที่  4.3  การก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
   นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
         ตัวช้ีวัดที่  4.4  มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้านความภาคภูมิใจ 

นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
นางสาวนาถพร   มูลจันทร์  กรรมการ 

   
4.5  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุพิณยา  วาปีกัง   กรรมการและเลขานุการ 

         ตัวช้ีวัดที่  5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  
นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 

      ตัวช้ีวัดที่  5.2   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
   นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
         ตัวช้ีวัดที่  5.3  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  

นางสุวิมล         ชุมสาย  ณ อยุธยา กรรมการ 
         ตัวช้ีวัดที่  5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

นางสาววันทนา   กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ  
 

4.6  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างาน รว่มกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ  ประธานกรรมการ 
นายนิพนธ์  แสงทอง     กรรมการและเลขานุการ 

ตัวช้ีวัดที่  6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ    
   นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ   กรรมการ 

ตัวช้ีวัดที่  6.2  ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง   
นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 

ตัวช้ีวัดที่  6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
   นายกิตติคุณ  จันทะโมคา  กรรมการ 

ตัวช้ีวัดที่  6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
   นางอุราวรรณ   ตั้งโสภณ  กรรมการ 

นางสาวเมษา  แสงตรง   กรรมการ 
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คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
4.7  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์  ประธาน กรรมการ 
   นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการและเลขานุการ  

ตัวชี้วัดที่  7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

นางวาสนา  ไชยยงยศ    กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

   นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  7.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
ตัวช้ีวัดที่  7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  7.6  ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

   นางสาวพรพรรณ  เจริญพิบูล  กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  7.7  ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้
ผลในการปรับการสอน 

นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์  กรรมการ 
   นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
         ตัวช้ีวัดที่  7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

นางปราณี  วีระหงส์    กรรมการ 
ตัวช้ีวัดที่  7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 

          นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น  กรรมการ 
นางสาวอัญมณี  สุมาตรา   กรรมการ 

 
4.8  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่   8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

นางทัศนารี   อ่อนสุข   ประธานกรรมการ 
นางสาวอ าภาพร  วงษ์ขันธ์   กรรมการและเลขานุการ   

ตัวช้ีวัดที่  8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
นางยุพดี   บุญบงการ  กรรมการ 
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ตัวชี้วัดที่  8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

   นางอุทัยวรรณ  งามเอก   กรรมการ 
นางสาวปฏิมา  อัมพะเศวต  กรรมการ 

         ตัวช้ีวัดที่  8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
  ว่าที่ ร.ท. บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 

         ตัวช้ีวัดที่  8.5  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
นายพีรพงษ ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ  

ตัวชี้วัดที่  8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

นายธานินทร์  รมยศิริไทย   กรรมการ  
   นายธิติ    ด ารงคงชื่น  กรรมการ 

 
4.9  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชน  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอิษฏา    เจตินัย   กรรมการและเลขานุการ  
         ตัวช้ีวัดที่  9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด   

นายเกตุ   โพธิ์น้อย   กรรมการ 
ตัวช้ีวัดที่  9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

นายทรงพรต  เชื้อภักด ี  กรรมการ 
         นายพงศ์พิพรรธ  จิรกิตตยากร  กรรมการ 

ตัวช้ีวัดที่  9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
นางนฤมล  มุสิเกต ุ   กรรมการ 
นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมการ 

 
4.10  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 
นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  รองประธานกรรมการ 
นางสาววิไลพร  จอมพล     กรรมการและเลขานุการ   

         ตัวช้ีวัดที่  10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
นายสิริชัย  โชติกมณิย์  กรรมการ 
นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
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ตัวชี้ วัดที่   10.2   จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสามารถและความสนใจ   

   นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน   

นางสาวชญานี  วจนะศิริ   กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง   

นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  10.5  นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ   

นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการ 
         ตัวช้ีวัดที่  10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

นายประสพสุข  ศรีวันนู   กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ์  กรรมการ 

 
4.11  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ  
   นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร  กรรมการและเลขานุการ   

ตัวชี้วัดที่  11.1  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน   

   นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
         ตัวช้ีวัดที่  11.2  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

นางดวงเดือน  คงสุข   กรรมการ 
นายสุริวิพัฒน์  ปะวะเค   กรรมการ 

ตัวชี้วัดที่  11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
 

คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านด้านการจัดการศึกษา   
4.12  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

นางสาวกชพร  อารัชกุล   ประธานกรรมการ  
นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ   

         ตัวช้ีวัดที่  12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์    กรรมการ 
นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
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ตัวชี้วัดที่  12.2  จัดท า และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์   กรรมการ 
 นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 
ตัวชี้วัดที่  12.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษา 

นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา  กรรมการ 
นางสาวกนกภรณ์ กุสสลานุภาพ  กรรมการ 

ตัวชี้วัดที่  12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   

   นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 

นางสาววิจิตรา  รอดหยู   กรรมการ 
ตัวช้ีวัดที่  12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

  นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการ 
นางสาวกัลยา  ออมสิน   กรรมการ 

 ตัวชี้วัดที่  12.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
นายสมพร  ชังวงษ์   กรรมการ 
นางสาอริสา  บุตรดามา  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.13  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม   สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

   นางประชุมพร      จันทรคีรี  ประธานกรรมการ 
   นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวช้ีวัดที่  13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   นายวรวัฒน์    เพชรไกรศรี  กรรมการ 
ตัวช้ีวัดที่  13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

   นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
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คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4.14  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  14    การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

นางนิตยา  มหาเปารยะ  ประธานกรรมการ 
   นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  รองประธานกรรมการ 
   นางสาววรรณิภา   จิตหมั่น   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวชี้วัดที่  14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้น ของสถานศึกษา 

  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
ตัวชี้วัดที่  14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของ สถานศึกษา 

   นางสาวณัฐณิชา  บุญเกต ุ   กรรมการ 
 

4.15  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

   นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์  ประธานกรรมการ 
   นางสาววิชุดา  บุญเทียม  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  15.1  จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา   

  นางธนวรรณ  โสดา   กรรมการ 
  นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการ 

ตัวช้ีวัดที่  15.2  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล   กรรมการ 

   นางสาวฐิตินรี  มงกุฎสุวรรณ  กรรมการ 
  

ท าหน้าที ่ 
รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจัดท าเป็นแฟ้มข้อมูลพร้อมทั้ง

รายงานให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ 
ทั้งนี้   ให้จัดประชุมท าความเข้าใจและด าเนินการให้เสร็จสิ้นและรายงานภายในวันที่  20  มีนาคม  

2558 
 
สั่ง  ณ  วันที่  3  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2558 
 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

 


