คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ ๖๐ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมรับกำรติดตำมตรวจสอบ คุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
-------------------------------------------------------ด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๔๕
มำตรำ ๔๘ ระบุให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
และถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ที่ต้องดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อ ง โดยมีก ำรกำกับ ดู แลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ คุณ ภำพมี กำรตรวจสอบ ติ ดตำม และประเมินผลกำร
ดำเนินงำน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ำเสมอ อนึ่ง คณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น วิ ท ยำกรและร่ ว มประเมิ น ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะและส่ ง เสริ ม ให้ จั ด ท ำเล่ ม
เอกสำรรำยงำนกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ กษำ ในวันที่ ๒๘ มีน ำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเวลำ ๑๓.๐๐ น. –
๑๖.๐๐ น. มีกำรติดตำมตรวจสอบ คุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด ณ ห้องประชุมสมำคมครูและ
ผู้ปกครอง อำคำร ๓
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและเหมำะสม อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บบริห ำรรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิก ำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๓๙ (๑) โรงเรี ย นเตรี ยมอุ ด มศึ ก ษำ
พัฒนำกำร รัชดำ จึงแต่งตั้งบุคลำกรเป็น คณะกรรมกำรเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและ
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
กรรมกำร
๑.๓ นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
กรรมกำร
๑.๔ นำยเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมกำร
๑.๕ นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลสูงสุด
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
๒.๒ นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
๒.๓ นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ
๒.๔ นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
๒.๕ นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
๒.๖ นำยเกตุ โพธิ์น้อย
๒.๗ นำงอุไรรัตน์ วงศ์นวชำต
๒.๘ นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒
๒.๙ นำงสำวสุภำพร งำเฉลำ
๒.๑๐ นำงณัฐณิชำ แก้วสำคร
๒.๑๑ นำงสำวอรทัย จันทรังษี
๒.๑๒ นำยเรวัตต์ นกสว่ำง
๒.๑๓ นำงวันทนำ แดงประเสริฐกุล
๒.๑๔ นำยทรงพรต เชือ้ ภักดี
๒.๑๕ นำงสิริยำ โกศลนิยม
๒.๑๖ นำงสำวอริสำ บุตรดำมำ
๒.๑๗ นำงสำวชมพูนุช ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
๒.๑๘ นำงสำวนิตติยำ แก้วนก

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่
๑. ร่ วมประชุ ม วำงแผนและรับ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำรนิ เทศ ติ ด ตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องทุกภำคเรียน
๒. รวบรวมข้อมูล สรุปผล ส่งเอกสำร และรำยงำนข้อมูลที่เกี่ ยวข้อ งตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียนกับงำนประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๓. ปฏิ บั ติ ง ำนตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยในปฏิ ทิ น งำนประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
ประเมินผลและรำยงำนต่อผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๔. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้กับหน่วยงำนต้นสังกัดและจัดทำรำยงำนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำหรือรำยงำนประจำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เสร็จสิ้น
๓. คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง เสียงและถ่ายภาพ ประกอบด้วย
๑. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมำก
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสมพร ชัยวงษ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวพัสตรำภรณ์ แย้มกำญจนวัฒน์
กรรมกำร
๕. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำยวรวัฒน์ เพชรไกรศรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่
๑. จัดเตรียมสถำนที่ ห้องประชุมสมำคมครูและผู้ปกครอง อำคำร ๓ (จำนวน ๒๒ ที่นั่ง)
๒. จัดทำป้ำยข้อควำมต้อนรับหน้ำโรงเรียน ห้องประชุมสมำคมครูและผู้ปกครอง อำคำร ๓ และ
ตกแต่งให้สวยงำมเหมำะสมกับสถำนที่และกำรใช้งำน
๓. อำนวยควำมสะดวก ดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียง แสง ให้ใช้งำนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
๔. ติดตั้งเครื่องขยำยเสียง โปรเจคเตอร์ ดูแลระบบเสียง ระบบไฟฟ้ำ ให้มีประสิทธิภำพ
๕. บันทึกภำพตลอดกำรประชุม
๔. คณะกรรมการจัดทา VTR แนะนาโรงเรียน ประกอบด้วย
๔.๑ นำยสมพร ชัยวงษ์
ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ
กรรมกำร

๓
๔.๓ นำงสำวพัสตรำภรณ์ แย้มกำญจนวัฒน์
๔.๔ นำยวรวัฒน์ เพชรไกรศรี

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่
๑. จัดทำ PowerPoint , VTR ประวัติ และกิจกรรมต่ำง ๆ ของครูและนักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ แยกเป็น ๔ มำตรฐำน และ ๘ องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
๒. ดำเนินกำรนำเสนอในวันประเมินและรับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียน
๕. คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับลงทะเบียน และเตรียมของที่ระลึก ประกอบด้วย
๖.๑ นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
ประธำนกรรมกำร
๖.๒ นำงสำวภำพิมล ฐำนะ
กรรมกำร
๖.๓ นำงสำวพัชรำ ภู่สวัสดิ์
กรรมกำร
๖.๔ นำงสำวนิตติยำ แก้วนก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. อำนวยควำมสะดวก ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรและผู้มีเกียรติ
๒. ให้กำรรับรองผู้มำร่วมกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม
๓. รับลงทะเบียนลงเวลำเข้ำประชุม
๔. เตรียมของที่ระลึก
๕. ดำเนินกำรมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมกำรและผู้มีเกียรติ
๖. คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๗.๑ นำงสำวกำญจนำ กรีธำธร
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำงสำวศิริรัตน์ ศรีเทพ
กรรมกำร
๗.๓ นำงสำววิไลพร จอมพล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ จัดอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ๑ มื้อ สำหรับคณะกรรมกำรและผู้รับกำรประเมิน จำนวน ๒๒ คน
๗. คณะกรรมการการเงิน ประกอบด้วย
๘.๑ นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
๘.๒ นำงสำวแรกรัก บุญอยู่
กรรมกำร
๘.๓ นำยอัครวัฒน์
ยอแสง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. อำนวยควำมสะดวกด้ำนเบิกค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับอนุมัติจำกผู้อำนวยกำรโรงเรียน และจดทำบัญชี
รำยรับ รำยจ่ำย และค่ำใช้จ่ำย
๒. สรุปรำยจ่ำยในกำรดำเนินกิจกรรม
๘. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปรายงาน ประกอบด้วย
๙.๑ นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
๙.๒ นำงสำวชมพูนุช ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำร
๙.๓ นำงสำวอริสำ
บุตรดำมำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ สรุป ประเมินผลกำรประเมิน รำยงำนผู้อำนวยกำรโรงเรียนและจัดทำแฟ้ม

๔
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย และประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้งำนสำเร็จลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย
สั่ง ณ วันที่ ๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

