
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

ท่ี  ๓๑/๒๕๕๙ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (SAR)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

------------------------ 
            ตามมาตรา  ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  
พุทธศักราช  ๒๕๔๕  ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการก ากับดูแลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘ ตลอดปีการศึกษา เพื่อความเรียบร้อยในการด าเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา    
ด้านการด าเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ของสถานศึกษา และการด าเนินการด้านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  รายงานการและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ดังนี้ 

  
๑. ที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 

๑.  นางสาวพิชญ์มณฑน์ ลีก าเนิดไทย 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ 

 
๒.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย  

๑.  นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
๒.  นายรัตนะ    บัวรา   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายโกวิท      มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
๔.  นายสันทัศน์    น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
๕.  นางสาวธัญญวรรณ    แจ่มจ ารัส  รองประธานกรรมการ 

๖.  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 

๗.  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 

๘.  นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 

๙.  นางสาวนาตยา  นะวะมะวฒัน ์  กรรมการ 

๑๐. นายเกต ุ   โพธิ์น้อย   กรรมการ 

๑๑. นางพวงเพญ็  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 

๑๒. นางสมคิด   ลอยฟ้า   กรรมการ 

๑๓. นายพีรพงษ ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 

๑๔. นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ             



 
ท ำหน้ำที่  

๑. ก ากับ ดูแล การจัดท า SAR งานประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบ 

๒. อ านวยการให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบและก ากับติดตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
๓. ให้แนวทางและแนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

หน่วยงานหรือฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
 
๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร   

๓.๑ คณะกรรมการด าเนินการด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
  ๓.๑.๑ นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  ประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๒ นางสาวศันสนีย์  เหลืองประภาศิริ  กรรมการ 
  ๓.๑.๓ นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ  กรรมการ 
  ๓.๑.๔ นายนิพนธ ์  แสงทอง   กรรมการ 
  ๓.๑.๕ นางสาววิชุดา  บุญเทียม  กรรมการ 
  ๓.๑.๖ นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่ 

๑. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
๒. รวบรวมเอกสารร่อยรอยการด าเนินการตามโครงการต่างๆของสถานศึกษา 
๓. จัดท าข้อมูลเพื่อท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓.๒ คณะกรรมการด าเนินการด้านการด าเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ๓.๒.๑ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒.๒ นายเลอพงศ์   จันสีนาก   กรรมการ  
 ๓.๒.๓ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
 ๓.๒.๔ นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
 ๓.๒.๕ นางสาววิชุตา  อินไผ่   กรรมการ 
 ๓.๒.๖ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการ 
 ๓.๒.๗ นายวสวัตต์ิ  ขายของ   กรรมการ 
 ๓.๒.๘ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๓.๒.๙ นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๐ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๑ นางสาวอารีรัตน ์ แคล่วคล่อง  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๒ นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ ์  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๓ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๔ นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่ 

๑. รวบรวมข้อมูลท่ีด าเนินการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนโครงการต่างๆตามกรอบกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  



๒. รวบรวมเอกสารร่อยรอยการด าเนินการตามโครงการต่างๆของสถานศึกษา 
๓. จัดท าข้อมูลเพื่อท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓.๓ คณะกรรมการด าเนินการด้านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๓.๓.๑  นางสาวกชพร  อารัชกุล   ประธานกรรมการ  
  ๓.๓.๒  นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการมาตราฐานท่ี ๑ 
        ๓.๓.๓  นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการมาตราฐานท่ี ๒ 
        ๓.๓.๔  นางสาวทิพรสย์    ระโหฐาน  กรรมการมาตราฐานท่ี ๓ 

        ๓.๓.๕  นางสาวศากุน  เทียนทอง   กรรมการมาตราฐานท่ี ๔ 
        ๓.๓.๖  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการมาตราฐานท่ี ๕ 

  ๓.๓.๗  นายไกรสร  หม้อแหละ  กรรมการมาตราฐานท่ี ๖ 
๓.๓.๘  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการมาตราฐานท่ี ๗ 
๓.๓.๙  นางทัศนารี   อ่อนสุข   กรรมการมาตราฐานท่ี ๘ 
๓.๓.๑๐ นางสาวนาตยา  นะวะมะวฒัน ์  กรรมการมาตราฐานท่ี ๙ 
๓.๓.๑๑ นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการมาตราฐานท่ี ๑๐ 
๓.๓.๑๒ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย ์  กรรมการมาตราฐานท่ี ๑๐  
๓.๓.๑๓ นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการมาตราฐานท่ี ๑๑ 

        ๓.๓.๑๔ นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการมาตราฐานท่ี ๑๓ 
        ๓.๓.๑๕ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการมาตราฐานท่ี ๑๔ 
  ๓.๓.๑๖ นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการมาตราฐานท่ี ๑๕ 
  ๓.๓.๑๗ นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่ 

๑. รวบรวมข้อมูลท่ีด าเนินการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนการด าเนินการด้านมาตรฐาน
การศึกษา ๑๕ มาตรฐานของสถานศึกษา 

๒. รวบรวมเอกสารร่อยรอยการด าเนินการด้านมาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐานของ
สถานศึกษา  

๓. จัดท าข้อมูลเพื่อท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๔.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรรวบรมและจัดท ำรูปเล่มเอกสำร 
 ๔.๑ นางสาวกชพร   อารัชกุล     ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวอริสา บุตรดามา    กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาววิจิตรา  รอดหยู      กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ์    กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๕ นางสาวพัชรา ภู่สวัสด์ิ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่ 

๑. รวบรวมเนื้อหาจากทุกฝ่ายเพื่อท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
๒. พิสูจน์อักษร รูปเล่มรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกรำฟฟิกและดีไซน์ 
๕.๑  นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา     ประธานกรรมการ   
๕.๒  นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี    กรรมการ 
๕.๓  นายสมพร  ชัยวงษ์     กรรมการและเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่ 
๑. ออกแบบรูปแบบ รูปเล่มรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
๒. จัดเรียงภาพประกอบรูปเล่มรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
                 ท้ังนี้   ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะ  เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
       ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   ๒๕๕๙ 
 
 
 
    (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 


