
ค ำส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ท่ี  ๖๔ /๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------------------- 
                 ด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักรำช  ๒๕๔๕  
มำตรำ ๔๘  ระบุให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
และถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยมีกำรก ำกับดูแลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพมีกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ  อนึ่ง คณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก
และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยำกรและร่วมประเมิน   ให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้จัดท ำเล่ม
เอกสำรรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในวันท่ี  ๒๒  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเวลำ ๐๙.๐๐ น. – 
๑๒.๐๐ น. มีกำรประเมิน ตรวจสอบ จำกคณะกรรมกำร  ณ  ห้องศูนย์เรียนรวม อำคำร  ๒   
         ดังนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและเหมำะสม อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ ๓๙ (๑)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร  รัชดำ  จึงแต่งต้ังบุคลำกรเป็นคณะกรรมกำรเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและ
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  ดังนี้  
  
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นำยเลิศศิลป์         รัตนมุสิก  ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒  นำยรัตนะ  บัวรำ   รองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๓  นำยโกวิท            มำตย์สำลี  กรรมกำร 
  ๑.๔  นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง   กรรมกำร 
  ๑.๕  นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจ ำรัส  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   

หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ  ข้อเสนอแนะ  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลสูงสุด 
 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
     ๒.๑  นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒  นำงขวัญตำ  ปฏิเวธวิทูร  รองประธำนกรรมกำร 
  ๒.๓  นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๒.๔  นำงสำวสุภำพร งำเฉลำ   กรรมกำร 
        ๒.๕  นำยนำยณัฐสิทธิ์ ทองมหำ  กรรมกำร 
        ๒.๖  นำงสำวทิพรสย์    ระโหฐำน  กรรมกำร 
        ๒.๗  น.ส.ศำกุน  เทียนทอง  กรรมกำร 
        ๒.๘  นำยไกรสร  หม้อแหละ  กรรมกำร 



๒ 
 

๒.๙  นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมกำร 
๒.๑๐  นำงทัศนำรี  อ่อนสุข   กรรมกำร 
๒.๑๑  นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์   กรรมกำร 
๒.๑๒  นำยนวเรศ เสนคุ้ม   กรรมกำร 
๒.๑๓  นำงสำวนัดธิดำ นวลศรี   กรรมกำร 

        ๒.๑๔  นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์  กรรมกำร 
        ๒.๑๕  นำงสำวอรทัย จันทรังษี  กรรมกำร 
  ๒.๑๖  นำงสำวกชพร  อำรัชกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

๒.๑๗  นำงสำวอริสำ บุตรดำมำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ 

๑. ร่วมประชุม วำงแผนและรับผิดชอบด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องทุกภำคเรียน 

๒. รวบรวมข้อมูล สรุปผล ส่งเอกสำร และรำยงำนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียนกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

๓. ปฏิบั ติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยในปฏิทินงำนประกัน คุณภำพกำรศึกษำ  
ประเมินผลและรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

๔. รำยงำนผงกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนต้นสังกัดและจัดท ำรำยงำนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำหรือรำยงำนประจ ำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ให้เสร็จส้ิน 

   

 ๓. คณะกรรมการจัดสถานที่  ตกแต่งเวที  แสง  เสียงและถ่ายภาพ  ประกอบด้วย 
     ๑.  นำยโกวิท        มำตย์สำลี                   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก  รองประธำนกรรมกำร 
  ๔.  นำยอุดม  จิรกิตตยำกร  กรรมกำร 
  ๕.  นำยสมพร  ชัยวงษ์   กรรมกำร 
  ๖.  นำยวิเชียร  สังขพงษ์  กรรมกำร 
  ๗.  นำยอดุลย์  พุทธขันธ์  กรรมกำร 
  ๘.  นำยสมทรง  สุขเนตร   กรรมกำร   
  ๙.  นำยวีระชัย  น้ ำพระหัส  กรรมกำร 

๑๐. นำยวินัย  ออกแมน  กรรมกำร 
  ๑๑. นำยประชำธิป ใจกล้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๒. นำยวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๓. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ เมืองโคตร            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่  

๑. จัดเตรียมสถำนท่ี  ห้องศูนย์เรียนรวม อำคำร ๒  (ลักษณะตัว  U จำกด้ำนหน้ำ จ ำนวน ๕๐ ท่ีนั่ง
และแถวที่สองมีโต๊ะวำงแฟ้มด้ำนข้ำงของรูปตัว U เพื่อวำงแฟ้มรอรับกำรประเมิน  ส่วนด้ำนหลังจัดโต๊ะส ำหรับ
วำงอำหำรว่ำง จ ำนวน ๕๐ ท่ี )  ให้มีควำมเหมำะสม  ครบถ้วนและสมบูรณ์  



๓ 
 

 ๒. จัดท ำป้ำยข้อควำมต้อนรับหน้ำโรงเรียน  ห้องศูนย์เรียนรวม  และตกแต่งให้สวยงำมเหมำะสมกับ
สถำนท่ีและกำรใช้งำน  

๓. อ ำนวยควำมสะดวก  ดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียง  แสง  ให้ใช้งำนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. ติดต้ังเครื่องขยำยเสียง  โปรเจคเตอร์  ดูแลระบบเสียง  ระบบไฟฟ้ำ  ให้มีประสิทธิภำพ 
 ๕. บันทึกภำพตลอดกำรประชุม  งำนสังสรรค์  ท้ังภำพนิ่งและภำพ  VDO 
 

 ๔. คณะกรรมการจัดท า  VTR  แนะน าโรงเรียน  ประกอบด้วย 
        ๔.๑  นำงสำวมนัสภรณ์   แก้วตำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒  นำยสมพร  ชัยวงษ์   กรรมกำร 
  ๔.๓  นำยวรวัฒน์ เพชรไกรศรี  กรรมกำร 
  ๔.๔  นำงสำวทิพรสย์    ระโหฐำน  กรรมกำร 
  ๔.๕  นำยวิรัตน์  เปล่ียมไธสง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  

๑. จัดท ำ  PowerPoint , VTR  ประวัติ  และกิจกรรมต่ำงๆของครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  แยกเป็น  ๑๕  มำตรฐำนและ  ๘  องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ 
 ๒. ด ำเนินกำรน ำเสนอในวันประเมินและรับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำโรงเรียน 
 

๕. คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร  ประกอบด้วย 
     ๕.๑  นำยเกตุ      โพธิ์น้อย   ประธำนกรรมกำร 
  ๕.๒  นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสด์ิ   กรรมกำร 
  ๕.๓  นำยศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี  กรรมกำร 
  ๕.๔  นำงสำวกชพร อำรัชกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
หน้าที่  

๑. จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประเมิน 
 ๒. เป็นพิธีกรในกำรประชุม / กำรด ำเนินกำรกิจกรรม  พิธีกำรต่ำงๆ  ณ  ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม          
และหอประชุมโรงเรียน   
 ๓. ด ำเนินกำรใหม้ีถ่ำยภำพร่วมกัน  โดยประสำนกับคณะกรรมกำรแสง , เสียงและภำพ 
 ๔. ช่วยเหลืองำนด้ำนอื่นๆตำมควำมเหมำะสม 

 
๖. คณะกรรมการปฏิคม  ต้อนรับลงทะเบียน และเตรียมของที่ระลึก  ประกอบด้วย 

     ๖.๑  นำงมำลิน  จันทร์แสง  ประธำนกรรมกำร 
  ๖.๒  นำงสำวศรินรัตน์ ศุภลักษณ์ฐิติกุล  กรรมกำร   
  ๖.๓  น.ส.ณัฐรุจำ สมรฤทธิ์  กรรมกำร 
  ๖.๔  น.ส.วรรณิภำ จิตหมั่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที่ ๑. อ ำนวยควำมสะดวก  ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรและผู้มีเกียรติ 
 ๒. ให้กำรรับรองผู้มำร่วมกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม 
 ๓. รับลงทะเบียนลงเวลำเข้ำประชุม 
 ๔. เตรียมของท่ีระลึก  โดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำร  จัดหำของท่ีระลึก 
 ๕. ด ำเนินกำรมอบของท่ีระลึกให้คณะกรรมกำรและผู้มีเกียรติ 
 



๔ 
 

๗. คณะกรรมการจัดอาหารและเคร่ืองด่ืม  ประกอบด้วย 
     ๗.๑  นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ  ประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒  นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย ์  กรรมกำร 
  ๗.๓  น.ส.พัชรำ  ภู่สวัสด์ิ   กรรมกำร 
  ๗.๔  น.ส.วำสนำ  จันทรำช   กรรมกำร 
  ๗.๔  นำงปรำณี  วีระหงส์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ จัดอำหำรว่ำง  อำหำรกลำงวัน  และเครื่องด่ืม  ส ำหรับคณะกรรมกำรและผู้รับกำรประเมิน  ภำคเช้ำ 
อำหำรว่ำง ๑  มื้อ จ ำนวน ๖๐ คน   
  

๘. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
     ๘.๑  นำงสำวนำตยำ     นะวะมะวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
  ๘.๒  นำงนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมกำร 
  ๘.๓  นำงสำวแรกรัก บุญอยู่   กรรมกำร 
  ๘.๔  นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ ๑. อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเบิกค่ำใช้จ่ำยท่ีได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  และจดท ำบัญชี
รำยรับ   รำยจ่ำย  และค่ำใช้จ่ำย 
 ๒. สรุปรำยจ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม  
 

๙. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปรายงาน  ประกอบด้วย 
     ๙.๑  นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
  ๙.๒  นำงสำวอริสำ บุตดำมำ   กรรมกำร 
  ๙.๓  นำงสำวกชพร อำรัชกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
หน้าที่ สรุป  ประเมินผลกำรประเมิน  รำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและจัดท ำแฟ้ม 
  
  ท้ังนี้  ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย  และประสำนงำนกับทุกฝ่ำยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  

ส่ัง   ณ   วันท่ี ๓  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 

                                                         (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก)  
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 


