
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ท่ี  27 / 2560 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 
------------------------ 

            ตำมมำตรำ  48  ของพระรำชบัญญั ติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)  
พุทธศักรำช  2545  ระบุให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
และถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยมีกำรก ำกับดูแลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพมีกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อ
น ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มำตรำ 39(1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  จึงแต่งต้ังบุคลำกร
เป็นกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559  ดังนี้  

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
นำงสำวพิชญ์มณฑน์  ลีก ำเนิดไทย  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  2 
ท าหน้าที่  

1.  ศึกษำควำมเข้ำใจ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำร่วมประเมิน 
2.  ร่วมประเมินกับคณะประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมวัน เวลำ และสถำนท่ี         

ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
3.  ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่สถำนศึกษำ ในกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำจำกผล

กำรประเมิน 
4.  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดท ำเล่มเอกสำรรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และให้มีกำร

ประเมินเล่มเอกสำร SAR ตำมรูปแบบท่ี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ก ำหนด 
 

2.  คณะกรรมการอ านวยการ   
         2.1  นำยเลิศศิลป์   รัตนมุสิก   ประธำนกรรมกำร  
         2.2  นำยโกวิท    มำตย์สำลี  รองประธำน  

2.3  นำยสันทัศน์   น้อยเพ็ง   รองประธำน  
2.4  นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส  รองประธำน  
2.5  นำงสมคิด    ลอยฟ้ำ   รองประธำน 

         2.6  นำงบุษกร     เมืองเรืองวิทย ์  กรรมกำร 
2.7  นำงสำวปณยำ    แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำร 
2.8  นำงสำวนำตยำ   นะวะมะวัฒน์  กรรมกำร 
2.9  นำงนฤมล   มุสิเกตุ   กรรมกำร 
2.10 นำยพีรพงษ์     ดำระกะมำศ  กรรมกำร 
2.11 นำยเกตุ    โพธิ์น้อย   กรรมกำร 
2.12 นำงพวงเพ็ญ    เต๊ะขันหมำก  กรรมกำร 
2.13 นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.14 นำงสำวชมพูนุช   ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         2.15 นำงสำวนิตติยำ   แก้วนก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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        ท ำหน้ำที่ 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 
3.  คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

        3.1  นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ  ประธำนกรรมกำร         
        3.2  นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ   กรรมกำร 
        3.3  นำยณัฐสิทธิ์   ทองมหำ  กรรมกำร 
        3.4  นำงสำวทิพรสย์     ระโหฐำน  กรรมกำร 

        3.5  นำงสำวศำกุน  เทียนทอง  กรรมกำร 
        3.6  นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำร 

  3.7  นำยไกรสร     หม้อแหละ  กรรมกำร 
3.8  นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมกำร 
3.9  นำงทัศนำรี    อ่อนสุข   กรรมกำร 
3.10 นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวฒัน ์  กรรมกำร 
3.11 นำงบุษกร   เมืองเรืองวิทย ์  กรรมกำร 
3.12 นำงพวงเพญ็  เต๊ะขันหมำก  กรรมกำร 

        3.13 นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี   กรรมกำร 
        3.14 นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์  กรรมกำร 
  3.15 นำงสำวอรทัย  จันทรังษี  กรรมกำร 
  3.16 นำงสำวชมพูนุช   ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17 นำงสำวนิตติยำ   แก้วนก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      

4.  คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
           คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

4.1 คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ตัวบ่งชี ้ 1.1  มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย  สม่ ำเสมอ 
นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมกำร 
นำยเลิศชัย  เกตุพิทยำ  กรรมกำร  

ตัวบ่งชี ้ 1.2  มีน้ ำหนัก  ส่วนสูงและมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน   
นำยจำตุรนต์  มหำกนก  กรรมกำร  
นำงสำวชนัฐกำนต์ จิตหมั่น   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  1.3  ป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะท่ีเส่ียงต่อควำม 
รุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ 

นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   กรรมกำร 
นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี ้ 1.4  เห็นคุณค่ำในตนเอง  มีควำมมั่นใจ  กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม   
นำงสำวณัฏฐณิชำ รำชกิจก ำธร  กรรมกำร  
นำงสำวพัชรินทร์  สำยสังข ์  กรรมกำร 
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ตัวบ่งชี ้ 1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   

   นำยธนวิทย ์  วิกระยิน   กรรมกำร  
นำยชยกฤต  ค ำเมืองคุณ  กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้   1.6  สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ  ดนตรี  นำฏศิลป์  กีฬำ  
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร   

   นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมกำร  
   นำงอมรรัตน ์  มำฬมงคล  กรรมกำร    

4.2  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   นำยณัฐสิทธิ์  ทองมหำ  ประธำนกรรมกำร 

 นำยทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ตัวบ่งชี ้ 2.1  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
   นำงสำวปำวรีย์  ขำวสมบูรณ์  กรรมกำร 

นำงขันทอง  ทองน้อย  กรรมกำร 
       ตัวบ่งชี ้ 2.2  เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
   นำยกิตติคุณ  จันทะโมคำ  กรรมกำร 

นำยสุรพล  กำญจนเวโรจน ์  กรรมกำร 
  ตัวบ่งชี ้ 2.3  ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
   นำงสำวขวญัจิตร    ชนะสิทธิ์ กรรมกำร  
       ตัวบ่งชี ้ 2.4  ตระหนัก  รู้คุณค่ำ  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำส่ิงแวดล้อม 
   นำยภัทรพงศ์  นำสะอ้ำน  กรรมกำร 

นำงสำวลลิตำ  แขกรัมย์   กรรมกำร   
4.3  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก 
เรียนและ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   นำงสำวทิพรสย์  ระโหฐำน  ประธำนกรรมกำร 
นำยสมชำติ    แจ้งกระจ่ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ตัวบ่งชี ้ 3.1  มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ 
ต่ำงๆ รอบตัว 

นำงสำวจุฑำรัตน์  ภัทรกรชนกิจ  กรรมกำร  
นำงสำวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ   กรรมกำร  

ตัวบ่งชี้  3.2  มีทักษะในกำรอ่ำน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และต้ังค ำถำมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้  
เพิ่มเติม 

นำงสำวอัจฉรำ    ทองทำ   กรรมกำร 
นำงสำวอนุสรำ  เย็นวัฒนำ  กรรมกำร 

  ตัวบ่งชี ้ 3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
   นำงสำวฮำดีหม๊ะ    แวดะสง   กรรมกำร 
       ตัวบ่งชี ้ 3.4  ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน   
   นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร  
   นำยเรวัตต์  นกสว่ำง   กรรมกำร 
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4.4 คณะกรรมการ  มาตรฐานที่   4  ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ         
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

   นำงสำวศำกุน  เทียนทอง  ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวนำถพร   มูลจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ตัวบ่งชี้  4.1  สรุปควำมคิดจำกเรื่องท่ีอ่ำน  ฟัง  และดู  และส่ือสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำม 
ควำมคิดของตนเอง  

   นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม  กรรมกำร  
   นำยปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมกำร 
         ตัวบ่งชี ้ 4.2  น ำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง 

นำงศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมกำร 
         ตัวบ่งชี ้ 4.3  กำรก ำหนดเป้ำหมำย  คำดกำรณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 
   นำยเจนภพ  มณีพงษ์   กรรมกำร 
         ตัวบ่งชี ้ 4.4  มีควำมคิดริเริ่ม  และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนควำมภำคภูมิใจ 

นำงสำวอำรีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมกำร 
 4.5  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวธำรทิพย์  เขินค ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         ตัวบ่งชี ้ 5.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์  
นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำร 
นำงสำววำสนำ  จันทรำช   กรรมกำร 

      ตัวบ่งชี ้ 5.2   ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์  
นำงสำวธำรทิพย์  เขินค ำ   กรรมกำร 

   นำงสำวสุภำวดี  สอำดดิษฐ์  กรรมกำร 
         ตัวบ่งชี ้ 5.3  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์  

นำงสำวกฤษณำ  ศรีบุญเพ็ง  กรรมกำร 
นำงสำวธัญญำลักษณ์   มีวงษ์   กรรมกำร        

ตัวบ่งชี ้ 5.4  ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์  
นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
นำงสำวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมกำร  

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

นำยไกรสร     หม้อแหละ  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอำทิตยำ  หลับภำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ตัวบ่งชี ้ 6.1  วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ    
   นำงสำวณัฐณิชำ  บุญเกต ุ   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี ้ 6.2  ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข  มุ่งมั่นพัฒนำงำน  และภูมิใจในผลงำนของตนเอง   
นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ  กรรมกำร 

ตัวบ่งชี ้ 6.3  ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้   
   นำงสำวเพียงยิหวำ เผ่ำโพนทอง  กรรมกำร 
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  ตัวบ่งชี ้ 6.4  มีควำมรู้สึกท่ีดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพท่ีตนเองสนใจ 
   นำงอุรำวรรณ   ต้ังโสภณ  กรรมกำร 

  นำยมงคล  ทองงำม   กรรมกำร 
คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

4.7  คณะกรรมการ มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์  ประธำน กรรมกำร 
   นำยศรัณยภัทร  ชุมวรรณศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ตัวบ่งชี้  7.1 ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนท้ังในด้ำนควำมรู้  ทักษะกระบวนกำร  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   

นำงอุไรรัตน์  วงศ์นวชำต  กรรมกำร 
ตัวบ่งชี้  7.2 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

   นำงสำววันทนำ   กิติทรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 
ตัวบ่งชี้   7.3  ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล  กรรมกำร 
ตัวบ่งชี ้ 7.4  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่น
มำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

นำงสำวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
ตัวบ่งชี้  7.5  ครูมีกำรวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีกำรท่ี
หลำกหลำย 

นำยปิยพฤฒิ  จิธำนนท์  กรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ  กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  7.6  ครูให้ค ำแนะน ำ  ค ำปรึกษำ  และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนท้ังด้ำนกำรเรียนและ 
คุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 
 นำงสิริยำ  โกศลนิยม  กรรมกำร 

   นำยอุดม  จิรกิตตยำกร  กรรมกำร 
ตัวบ่งชี้  7.7  ครูมีกำรศึกษำ  วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำท่ีตนรับผิดชอบ  และใช้ผล 
ในกำรปรับกำรสอน 

นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมกำร  
   นำยวิรัตน ์  เปล่ียมไธสง  กรรมกำร 
         ตัวบ่งชี ้ 7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  และเป็นสมำชิกท่ีดีของสถำนศึกษำ  

นำงปรำณี  วีระหงส์    กรรมกำร 
นำงสำวภำพิมล  ฐำนะ   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี ้ 7.9  ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำท่ีได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ  เต็มควำมสำมำรถ  
          นำงสำววิชุตำ  อินไผ่   กรรมกำร     
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4.8  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่   8  ผู้บ ริหารปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

นำงทัศนำรี   อ่อนสุข   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกำญจนำ  กรีธำธร   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

ตัวบ่งชี ้ 8.1  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์  ภำวะผู้น ำ  และควำมคิดริเริ่มท่ีเน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 
นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   กรรมกำร 
นำงสำววิชชุดำ  สมจิตร   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้   8.2  ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ
ผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดท้ังด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 

นำงสำวประภำกร กรรเจียกพงษ์  กรรมกำร 
ตัวบ่งชี้   8.3 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร 

   นำงสำวศุภร  แซ่ลู่   กรรมกำร 
         ตัวบ่งชี ้ 8.4  ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ 

  นำงสำวสุภำลัย   สำยค ำภำ  กรรมกำร 
         ตัวบ่งชี ้ 8.5  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ  กรรมกำร  
ตัวบ่งชี้  8.6  ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ  ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็ม
ศักยภำพและเต็มเวลำ 

นำยปรมินทร์  เสมอภพ   กรรมกำร  
4.9  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชน  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
   นำยอัครวัฒน ์  ยอแสง   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
         ตัวบ่งชี ้ 9.1  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีระเบียบก ำหนด   

นำยเกตุ   โพธิ์น้อย   กรรมกำร 
นำงสำวสิริรัตน์  รักพงษ์   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  9.2  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม  ดูแล  และขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

นำยทรงพรต  เช้ือภักด ี  กรรมกำร 
นำงสำวพัสตรำภรณ์   แย้มกำญจนวัฒน์  กรรมกำร 

        ตัวบ่งชี ้ 9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
นำงนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมกำร 
นำงสำวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมกำร 

4.10  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอุบล  บุญช ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

         ตัวบ่งชี ้ 10.1  หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
นำยรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมกำร 
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ตัวบ่ งชี้   10.2   จัดรำยวิชำเพิ่ ม เติม ท่ีหลำกหลำยให้ ผู้ เรียน เลือกเรียนตำมควำมถนัด  
ควำมสำมำรถและควำมสนใจ   

   นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 
ตัวบ่งชี้  10.3  จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร  ควำมสำมำรถ  
ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน   

นำงสำวชญำนี  วจนะศิริ   กรรมกำร 
นำงสำววิไลพร  จอมพล   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง   

นำงสำวกิฒยำภรณ์ กองโฮม   กรรมกำร 
นำงสำวสุจิตรำ    อยู่เย็น   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  10.5  นิเทศภำยใน  ก ำกับ  ติดตำมตรวจสอบ  และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงสม่ ำเสมอ   

นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ  กรรมกำร 
นำงสำวนิตติยำ  แก้วนก   กรรมกำร 

         ตัวบ่งชี ้ 10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 
นำยธิติ   ด ำรงคงช่ืน  กรรมกำร 

4.11  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก  ประธำนกรรมกำร  
   นำงสำววิภำดำ  คล้ำยนิ่ม  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

ตัวบ่งชี ้ 11.1  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  อำคำรมั่นคง  สะอำดและปลอดภัย  มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี  สภำพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน   

   นำยนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมกำร 
   นำยประชำธิป  ใจกล้ำ   กรรมกำร 
         ตัวบ่งชี ้ 11.2  จัดโครงกำร  กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน 

นำงกัลยำ  ม่วงมั่น   กรรมกำร 
นำยอนันต์  สุโพธิ์   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  11.3  จัดห้องสมุดท่ีให้บริกำรส่ือและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นำงมำลิน  จันทร์แสง  กรรมกำร 
   นำงสำวอัจฉรำภรณ์   เมืองโคตร  กรรมกำร 

คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านด้านการจัดการศึกษา   
4.12  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ  ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวชมพูนุช   ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
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         ตัวบ่งชี ้ 12.1  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
นำยเลอพงศ์  จันสีนำก  กรรมกำร 
นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  12.2  จัดท ำ และด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่ง
คุณภำพตำม มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์   กรรมกำร 
 นำงสำวศศิธร  นำนไธสง  กรรมกำร 
ตัวบ่งชี้  12.3  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำ
คุณภำพ สถำนศึกษำ 

นำงสำวทำรินทร์  นำคสร้อย  กรรมกำร 
นำงสำวจิดำภำ  เซียนจันทึก  กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  12.4  ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ   

   นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ   กรรมกำร 
นำงสำววิจิตรำ  รอดหยู   กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  12.5  น ำผลกำรประเมินคุณภำพท้ังภำยใน และภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ อย่ำงต่อเนื่อง 

  นำงสำวชมพูนุช  ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำร 
  นำยสมพร  ชัยวงษ์   กรรมกำร 

 ตัวบ่งชี ้ 12.6  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ  กรรมกำร 
นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสด์ิ   กรรมกำร 

 
คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.13  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม   สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

   นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี   ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวปรำณี  พรมต๊ิบ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ตัวบ่งชี้  13.1  มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลำกรของ
สถำนศึกษำรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

   นำงสำวเจนจิรำ  สรสวัสด์ิ   กรรมกำร 
นำยวรวัฒน์    เพชรไกรศรี  กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  13.2  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำ
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

   นำยสมชำย  คงเสน่ห ์  กรรมกำร 
นำงสำวรัตนำนุสรณ์   ครองศักดิ ์  กรรมกำร 
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คณะกรรมการก ากับงานมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

4.14  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  14    การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

   นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์  ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ตัวบ่งชี้  14.1  จัดโครงกำร กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้น ของสถำนศึกษำ 

นำงสำวศันสนีย์  เหลืองประภำศิริ  กรรมกำร 
  นำยณรงค์  เอื้อนไธสง  กรรมกำร 

ตัวบ่งชี้  14.2  ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และ
จุดเน้นของ สถำนศึกษำ 

   นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมกำร 
   นำงสำวณัฐรุจำ  สมรฤทธิ์   กรรมกำร 

4.15  คณะกรรมการ  มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

   นำงสำวอรทัย  จันทรังษี  ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำววิชุดำ  บุญเทียม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ตัวบ่งชี้  15.1  จัดโครงกำร กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบำย จุดเน้นตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ   

  นำงสำวจัตตำรีย์  เดชเจริญ  กรรมกำร 
  นำงสำวสิวลี  บุญวัฒน์  กรรมกำร 
 ตัวบ่งชี ้ 15.2  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 

นำงสำวตวงศรณ์  องอำจ   กรรมกำร 
นำงสำวปำรวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมกำร 

  ท าหน้าที่  
1. ศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวบ่งช้ีว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมท่ี

กระทรวงศึกษำประกำศใช้ 
2. พิจำรณำสำระส ำคัญท่ีจะก ำหนดในมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีท่ีสะท้อนอัตลักษร์และมำตรกำร

ส่งเสริมของสถำนศึกษำ 
3. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยแต่ละมำตรฐำน ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแต่ละมำตรฐำนและ

ตัวบ่งช้ี  
4. ประกำศมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท้ังภำยในและภำยนอกรับทรำบ 
5. รวบรวมเอกสำรหลักฐำนจำกฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆจัดท ำเป็นแฟ้มข้อมูลพร้อม

ท้ังรำยงำนให้เรียบร้อยในแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ  
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ท้ังนี้    ให้จัดประชุมท ำควำมเข้ำใจและด ำเนินกำรให้เสร็จส้ินและรำยงำนภำยในวันท่ี  20 

กุมภำพันธ์  พ.ศ.2560 
 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  2  มกรำคม  พ.ศ.2560 
 
 
 

(นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

 
 
 
 
  


