
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 

ท่ี  225 / 2563 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด โรงเรียนน่ำอยู่ น่ำเรียนรู้ สู่คุณภำพ  

  ********************* 

 ตามท่ี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ส่งหนังสือ ท่ี ศธ 04242/4734              
ลงวันท่ี  16 กันยายน 2562  เรื่อง  มาตรฐานและตัวช้ีวัด โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ  เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ให้เป็นสถานท่ีมี
ความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลส่งคุณภาพการศึกษา
ต่อไป  เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ท่ีวางไว้                  
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 
   1.1 นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ประธานกรรมการ 
   1.2 นายวิฑูรย์   ชุมข า รองประธานกรรมการ 
   1.3 นางอมรรัตน์   แขดวง กรรมการ 
   1.4 นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว กรรมการ 
   1.5 นางวารุณี จินดาวงศ์ กรรมการ 
   1.6 นายสุชาติ   โรวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
   1.7 นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายติดตาม และตรวจสอบ มีหน้าท่ี แนะน า ปรึกษา ก ากับ ประสานงาน และ
ติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยรายงานและเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข และประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ต่อผู้บริหารประกอบด้วย 

 2.1 นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ประธานกรรมการ 
   2.2 นายวิฑูรย์   ชุมข า รองประธานกรรมการ 
   2.3 นางอมรรัตน์   แขดวง กรรมการ 
 2.4 นางนัชพร   ก าเนิดรักษา กรรมการ  
 2.5 นางรัจนา   ประจักษ์วงศ์ กรรมการ 
 2.6 นายพิศิษฐ์   ด าเกล้ียง กรรมการ 
 2.7 นางกาญจนา เลิศล้ า กรรมการ 



 2.8 นางจิรนันท์ แซมมงคล กรรมการ 
 2.9 นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย กรรมการ 
 2.10 นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว กรรมการ 
 2.11 นางวารุณี จินดาวงศ์ กรรมการ 
 2.12 นายเศณวี อ่ าครอง กรรมการ 
 2.13 นางเพ็ญศรี หนูหนอง กรรมการ 
 2.14 นางฐิรกานต์ สุขยา กรรมการ 
 2.15 นางลมัย รัตนมณี กรรมการ 
 2.16 นางสาวสุวดี เงินถาวร กรรมการ 
 2.17 นางสาวสุทธินี ทวนด า กรรมการ 
 2.18 นางบุษบา สุทธิมาศ กรรมการ 
 2.19 นางปรียา บุญให้ผล กรรมการ 
 2.20 นายสุชาติ โรวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
   2.21 นางสาวสุกัญญา     ทองเพิ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ มีหน้าท่ี  จัดดูแลห้องเรียนบริเวณเขตพื้นท่ีและบริเวณอื่นๆ  ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เก็บรวบรวม ค้นหาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปเอกสารข้อมูล จัดท าแฟ้ม
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

รำยกำร ผู้รับผิดชอบและสรุปข้อมูล 
มาตรฐานท่ี 1 ห้องเรียน นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม หัวหน้า 

ม.1/1 อ.3  ห้อง321 นางนัชพร   ก าเนิดรักษา นางสาวสุวดี   เงินถาวร ผู้ช่วย 
ม.1/2 อ.3  ห้อง323 นางไพรวรรณ   เพชรสงค์ นายเศณวี  อ่ าครอง ผู้ช่วย 
ม.1/3 อ.3  ห้อง324 นางสุเจตน์   บุญปล้อง นายวิษณุพงศ์  ผ่องฉาย ผู้ช่วย 
ม.1/4 อ.3  ห้อง325 นางสาวสุทธินี   ทวนด า นางฤดี   ทองเนื้อห้า ผู้ช่วย 
ม.1/5 อ.3  ห้อง326 นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว นางลมัย   รัตนมณี ผู้ช่วย 
ม.1/6 อ.3  ห้อง327 นางจินดา  ไตรภูมิ นางกัลยา   พรมทิพย์ ผู้ช่วย 
ม.1/7 อ.3  ห้อง328 นางณิรดา   จงจิตร นางสุวิไล   กันตังกุล ผู้ช่วย 
ม.2/1 อ.2  ห้อง221 นายอดิศร   อินทรสุวรรณ นางเพ็ญศรี   หนูหนอง ผู้ช่วย 
ม.2/2 อ.2  ห้อง222 นางกฤติกา   จ านง นางรัจนา   ประจักษ์วงศ์ ผู้ช่วย 
ม.2/3 อ.2  ห้อง223 นางฐิรกานต์   สุขยา นายสันต์ิ   จันทนะทรัพย์ ผู้ช่วย 
ม.2/4 อ.2  ห้อง224 นางสาวรัติยา   ทองสีนุช นางกรณ์ภัสสรณ์   สุขรุ่งเรือง ผู้ช่วย 
ม.2/5 อ.2  ห้อง225 นางจินตรัตน์   ทิพย์สุขุม นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ ผู้ช่วย 
ม.2/6 อ.2  ห้อง226 นางศุภณัฎฐ์   สิริกาญจน์ นางวารุณี  จินดาวงศ์ ผู้ช่วย 
ม.3/1 อ.1  ห้อง133 นางอัฉราภรณ์   คงแป้น นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า ผู้ช่วย 
ม.3/2 อ.1  ห้อง134 นางพรทิพย์   เชยบัวแก้ว นางบุษบา   สุทธิมาศ ผู้ช่วย 
ม.3/3 อ.1  ห้อง135 นางอาทิตยา   เจ้ยทอง นางณัฐวดี  แสงป้อม ผู้ช่วย 
ม.3/4 อ.1  ห้อง136 นายพิศิษฐ์   ด าเกล้ียง นางสาวกาญจนา  คงชนะ ผู้ช่วย 



รำยกำร ผู้รับผิดชอบและสรุปข้อมูล 
มาตรฐานท่ี 1 ห้องเรียน ม.3/5 อ.1  ห้อง137 นางจิตติมา   จู้ท่ิน  ผู้ช่วย 

ม.3/6 อ.1  ห้อง126 นายกิจศักดิ์  ชูศรี นางสาวสุภาพร  มณีโชติ ผู้ช่วย 
ม.4/1 อ.1  ห้อง122 นางกาญจนา   เลิศล้ า  ผู้ช่วย 
ม.4/2 อ.1  ห้อง123 นายกุลธนิต   ด้วงกูล  ผู้ช่วย 
ม.4/3 อ.1  ห้อง124 นางสาวกุลนันท์  ขุนทอง

จันทร์ 
 ผู้ช่วย 

ม.4/4 อ.1  ห้อง125 นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม  ผู้ช่วย 
ม.5/1 อ.1  ห้อง116 นางจิรนันท์   แซมมงคล  ผู้ช่วย 
ม.5/2 อ.1  ห้อง117 นางปรียา   บุญให้ผล  ผู้ช่วย 
ม.5/3 อ.1  ห้อง118 นางณิชกมล   รัตนพันธ์ นายพินิจ  เทพมณี ผู้ช่วย 
ม.5/4 อ.3  ห้อง317 นางอมรรัตน์   แขดวง  ผู้ช่วย 
ม.6/1 อ.2  ห้อง227 นางวันเพญ็   ชุมพร้อม

ญาติ 
 ผู้ช่วย 

ม.6/2 อ.3  ห้อง318 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ผู้ช่วย 
ม.6/3 อ.3  ห้อง127 นายสุชาติ   โรวัฒน์ นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์ ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 2 ห้องสมุด นางรัจนา        ประจักษ์วงศ์ หัวหน้า 
นางกาญจนา    คงชนะ ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 3 ห้องพิเศษ/
ห้องปฏิบัติการ 

นายเศษณี       อ่ าครอง หัวหน้า 
นางจิตติมา      จู้ท่ิน ผู้ช่วย 
นายอดิศร        อินทรสุวรรณ ผู้ช่วย 
นายกิจศักดิ์      ชูศรี ผู้ช่วย 
นายกุลธนิต      ด้วงกูล ผู้ช่วย 
นางลมัย          รัตนมณี ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 4 ห้องพยาบาล นางเพ็ญศรี       หนูหนอง หัวหน้า 
นางสุวิไล         กันตังกุล ผู้ช่วย 
นางกัลยา        พรมทิพย์ ผู้ช่วย 
นายอดิศร       อินทรสุวรรณ ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 5  โรงอาหาร นางสาวสุทธินี   ทวนด า        หัวหน้า 
นางวิลาศ       ทองนวล ผู้ช่วย 
นางเพ็ญศรี     รัตนสุภา ผู้ช่วย 
นายปรีชา       อนุวัฒน์ ผู้ช่วย 
นายธีรเชษฐ      ทุนสันเทียะ ผู้ช่วย 
นายนัย         รัตนมณี ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 6 ห้องน้ าห้อง
ส้วม 

นายสุชาติ       โรวัฒน์ หัวหน้า 
นางวิลาศ        ทองนวล ผู้ช่วย 
นางเพ็ญศรี       รัตนสุภา ผู้ช่วย 



 

 

รำยกำร ผู้รับผิดชอบและสรุปข้อมูล 
มาตรฐานท่ี 6 ห้องน้ าห้อง
ส้วม 

นายปรีชา       อนุวัฒน์ ผู้ช่วย 
นายธีรเชษฐ      ทุนสันเทียะ ผู้ช่วย 
นายนัย         รัตนมณี ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 7 ภูมิทัศน์ 
สนาม สถานท่ีบริเวณท่ัวไป 

นางสุชาติ       โรวัฒน์ หัวหน้า 
นางวิลาศ       ทองนวล ผู้ช่วย 
นางเพ็ญศรี     รัตนสุภา ผู้ช่วย 
นายปรีชา       อนุวัฒน์ ผู้ช่วย 
นายธีรเชษฐ      ทุนสันเทียะ ผู้ช่วย 
นายนัย         รัตนมณี ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 8 อาคารเรียน นายณัฐพันธ์     ซงากรณ์ หัวหน้า 
นางวิลาศ       ทองนวล ผู้ช่วย 
นางเพ็ญศรี     รัตนสุภา ผู้ช่วย 
นายปรีชา       อนุวัฒน์ ผู้ช่วย 
นายธีรเชษฐ      ทุนสันเทียะ ผู้ช่วย 
นายนัย         รัตนมณี ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 9 น้ าด่ืม น้ าใช้ นายกิจศักดิ์      ชูศรี หัวหน้า 
นางวิลาศ       ทองนวล ผู้ช่วย 
นางเพ็ญศรี     รัตนสุภา ผู้ช่วย 
นายปรีชา       อนุวัฒน์ ผู้ช่วย 
นายธีรเชษฐ      ทุนสันเทียะ ผู้ช่วย 
นายนัย         รัตนมณี ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 10 สุขาภิบาล 
และการจัดการขยะ 

นางอัฉราภรณ์   คงแป้น หัวหน้า 
นางวิลาศ       ทองนวล ผู้ช่วย 
นางเพ็ญศรี     รัตนสุภา ผู้ช่วย 
นายปรีชา       อนุวัฒน์ ผู้ช่วย 
นายธีรเชษฐ      ทุนสันเทียะ ผู้ช่วย 
นายนัย         รัตนมณี ผู้ช่วย 
คณะกรรมการนักเรียน ผู้ช่วย 

มาตรฐานท่ี 11 ด้านการ
ป้องกันอุบัติภัย และความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

นายสันต์ิ    จันทนะทรัพย์ หัวหน้า 
นางวิลาศ       ทองนวล ผู้ช่วย 
นางเพ็ญศรี     รัตนสุภา ผู้ช่วย 
นายปรีชา       อนุวัฒน์ ผู้ช่วย 
นายธีรเชษฐ      ทุนสันเทียะ ผู้ช่วย 
นายนัย         รัตนมณี ผู้ช่วย 



4. คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ มีหน้าท่ี รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ และท าไฟล์น าเสนอ                  
เพื่อประกอบการประเมินผลงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียน ประกอบด้วย 

 4.1 นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม ประธานกรรมการ 
4.2 นางสุภาพร ไชยรัตน์ กรรมการ 
4.3 นางสาวนิภาพร ภักดีชน กรรมการ 
4.4 นางสาวสุทธินี    ทวนด า กรรมการและเลขานุการ 
4.5 นายกิจศักดิ์ ชูศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

เพื่อการด าเนินงานกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ผู้รับแต่งต้ังตาม
ค า ส่ังนี้  ได้ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายด้ วยความรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี                          
มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องสืบไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  9  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

         (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 

  

 

 

 


