
     

   
 

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี 49/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
---------------------------------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การด าเินิาาิเรื่อาการประกัิคุณภาพการศึกษาขอาโราเรียิทุ่าสาวนทยาเป็ิระบบ
ด าเินิการอย่าาต่อเิื่อา มีประสนทธนภาพ สอดคล้อากับพระราชบัญญัตนการศึกษาแห่าชาตน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ประกาศกระทรวาศึกษาธนการเรื่อาให้ใช้มาตรฐาิการศึกษา ระดับปฐมศึกษา ระดับการศึกษาขั้ิพื้ิฐาิ และ
ระดับการศึกษาขั้ิพื้ิฐาิศูิย์การศึกษาพนเศษ ฉบับลาวัิท่ี ๖ สนาหาคม ๒๕๖๑ อาศัยอ าิาจตามมาตรา 27 
(1) แห่าพระราชบัญญัตนระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาาการศึกษา ฉบับแก้ไขเพน่มเตนม พ.ศ. 2553   
จึาแต่าต้ัาคณะกรรมการด าเินิาาิประกัิคุณภาพภายใิขอาสถาิศึกษา ดัาิี้ 
 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหิ้าท่ี อ าิวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา หรือช่วยเหลือใิทุกๆด้าิแก่
หัวหิ้ามาตรฐาิการศึกษา ประกอบด้วย 

๑. ิายณัฐวุฒน รัติอรุณ ผู้อ าิวยการโราเรียิ ประธาิกรรมการ 
2. ิาาสุทธนตา ศรีบุญิาค รอาผู้อ าิวยการ กรรมการ 
3.  ิายวนฑูรย ์ ชุมข า ครู ปฏนบัตนหิ้าท่ีรอาผู้อ าิวยการ กรรมการ 
4.  ิายสุชาตน โรวัฒิ ์ ครู ปฏนบัตนหิ้าท่ีรอาผู้อ าิวยการ กรรมการ 
5. ิาาณภัทร เมือาไทย รอาผู้อ าิวยการ กรรมการและเลขาิุการ 
6. ิายกนจศักดน์ ชูศรี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหิ้าท่ี จัดท ามาตรฐาิการศึกษา เครื่อามือประเมนิคุณภาพการศึกษา  
ประเมนิคุณภาพภายใิ และเขียิรายาาิการประเมนิคุณภาพภายใิสถาิศึกษาแต่ละมาตรฐาิ ดัาิี้ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธน์ทาาวนชาการขอาผู้เรียิ  ประกอบด้วย 

๑. ิาาศุภณัฎฐ์ สนรนกาญจิ์ ครู ประธาิกรรมการ 
๒.  ิาาเพ็ญศร ี หิูหิอา ครู กรรมการ 
๓. ิาาสาวสุวดี เานิถาวร ครู กรรมการ 
๔. ิาารัจิา ประจักษ์วาศ์ ครู กรรมการ 
๕. ิาาสาวสุทธนิี ทวิด า ครู กรรมการ 
๖. ิาาฐนรกาิต์ สุขยา ครู กรรมการ 
๗. ิาาลมัย รัติมณี ครู กรรมการ 
๘. ิาาปรียา บุญให้ผล ครู กรรมการ 
๙. ิาาจนตตนมา จู้ทน่ิ ครู กรรมการ 

 



๑๐. ิาาบุษบา สุทธนมาศ ครู กรรมการ 
๑๑. ิาามยุรฉัฑฐ เกื้อิุ้ย ครู กรรมการ 
๑๒. ิาาพรทนพย ์ เชยบัวแก้ว ครู กรรมการ 
๑3. ิาาณนรดา จาจนตร ครู กรรมการและเลขาิุการ 

 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึ่าประสาค์ขอาผู้เรียิ  ประกอบด้วย 

๑. ิายวนฑูรย ์ ชุมข า ครู ปฏนบัตนหิ้าท่ีรอาผู้อ าิวยการ ประธาิกรรมการ 
๒.  ิายสุชาตน โรวัฒิ ์ ครู ปฏนบัตนหิ้าท่ีรอาผู้อ าิวยการ กรรมการ 
๓. ิาาสาวรัตนยา ทอาสีิุช ครู กรรมการ 
4. ิาาไพรวรรณ เพชรสาค์ ครู กรรมการ 
๕. ิายสัิตน์ จัิทิะทรัพย ์ ครู กรรมการ 
๖. ิายเศณวี อ่ าครอา ครู กรรมการ 
๗. ิายณัฐพัิธ์ ซาากรณ์ ครู กรรมการ 
๘. ิาาสุเจติ์ บุญปล้อา ครู กรรมการ 
9. ิาาสาวกาญจิา คาชิะ ครู กรรมการ 
๑๐. ิาาจีราวรรณ บุญคุ้ม ครูอัตราจ้าา กรรมการ 
11. ิายวนษณุ ผ่อาฉาย ครูอัตราจ้าา กรรมการ 
12. ครูที่ปรึกษา   กรรมการ 
13. ิาากาญจิา เลนศล้ า ครู กรรมการและเลขาิุการ 

 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ประกอบด้วย 

๑. ิาาปวีณ์ิุช แป้ิแก้ว ครู ประธาิกรรมการ 
2. ิายสุชาตน โรวัฒิ ์ ครูปฏนบัตนหิ้าท่ีรอาผู้อ าิวยการ กรรมการ 
3.  ิาาวารุณี จนิดาวาศ์ ครู กรรมการ 
๔. ิาาจนตตนมา จู้ทน่ิ ครู กรรมการ 
5. ิาากุลยา รักเพชร ครู กรรมการ 
๖. ิาาสาวสุภาพร มณีโชตน ครู กรรมการ 
๗. ิายอดนศร อนิทรสุวรรณ ครู กรรมการ 
๘. ิายกนจศักดน์ ชูศรี ครู กรรมการ 
๙. ิาาสาวธัิย์ชิก สุวรรณมณีุ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๐. ิาาลมัย รัติมณี ครู กรรมการและเลขาิุการ 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

๑. ิาาอมรรัติ ์ แขดวา ครู ประธาิกรรมการ 
๒.  ิาาสาวสุกัญญา ทอาเพน่ม ครู กรรมการ 
๓. ิาาสาวกัญญารัติ ์ ทอาค า ครู กรรมการ 
๔. ิาาจนิดา ไตรภูมน ครู กรรมการ 
๕. ิาาสุวนไล กัิตัากุล ครู กรรมการ 



๖. ิาาจนิตรัติ ์ ทนพย์สุขุม ครู กรรมการ 
๗. ิาาจนริัิท์ แซมมาคล ครู กรรมการ 
๘. ิาาสาวกุลิัิท์ ขุิทอาจัิทร์ ครู กรรมการ 
๙. ิาาณัฐวดี  แสาป้อม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๐. ิาากรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่าเรือา ครู กรรมการ 
๑๑. ิายกุลธินต ด้วากุล ครู กรรมการ 
๑๒. ิาาิัชพร ก าเินดรักษา ครู กรรมการ 
๑๓. ิาากฤตนกา จ าิา ครู กรรมการ 
๑๔. ิาากัลยา พรหมทนพย์ ครู กรรมการ 
๑๕. ิาาฤดี ทอาเิื้อห้า ครู กรรมการ 
๑๖. ิาาณนชกมล รัติพัิธ ์ ครู กรรมการ 
17. ิาาสาวกมลเิตร เดชสถนตย์ ครู กรรมการ 
18. ิาาวัิเพญ็ ชุมพร้อมญาตน ครู กรรมการ 
19. ิายพนินจ เทพมณี ครู กรรมการ 
20. ิาาอัฉราภรณ์ คาแป้ิ ครู กรรมการและเลขาิุการ 

 
๓. คณะกรรมกำรสรุปผล และจัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (SAR)  ประกอบด้วย 

๑. ิาาอมรรัติ ์ แขดวา ครู ประธาิกรรมการ 
๒.  ิาาลมัย รัติมณี ครู กรรมการ 
๓. ิาาอัฉราภรณ์ คาแป้ิ ครู กรรมการ 
๔. ิาาณนรดา จาจนตร ครู กรรมการ 
5. ิาากาญจิา เลนศล้ า ครู กรรมการ 
6. ิาาสาวสุกัญญา ทอาเพน่ม ครู กรรมการ 
7. ิายกนจศักดน์ ชูศรี ครู กรรมการและเลขาิุการ 
8.  ิาาพรทนพย์  เชยบัวแกว้ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่าต้ัาตามค าส่ัาิี้ ปฏนบัตนหิ้าท่ีด้วยความเสียสละ อุตสาหะ และเต็มความสามารถ 

เพื่อให้เกนดผลดีแก่ทาาราชการสืบไป 
    

ส่ัา  ณ  วัิท่ี    25  กุมภาพัิธ์  พ.ศ.  2564 
 

   
 
 

                        (ิายณัฐวุฒน  รัติอรุณ) 
                         ผู้อ าิวยการโราเรียิทุ่าสาวนทยา 

                                                 
 


