
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนทศพรวิทยำ 

ที่ ทว  1/2563 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ  2563 
………………………. 

 ตำมท่ีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  2542 ได้ก ำหนดให้สถำบันกำรศึกษำมีระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับท้ังระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและรองรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกต่อไปซึ่งได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพโดยให้สถำนศึกษำยึดหลักกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและภำคเอกชน  โดยกำรส่งเสริม  สนับสนุนและก ำกับดูแล
ของหน่วยงำนต้นสังกัด จะด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2563 ในวันท่ี  28 มีนำคม   2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทศพรวิทยำ 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร
ประชุมปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2563  ดังมี
รำยช่ือต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
1. ดร.สงกรำนต์  พันธุ์พินิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
2. ดร.พีระพงษ์  พันธุ์พินิจ ผู้จัดกำรโรงเรียน    รองประธำนกรรมกำร 
3.นำยอดิศักดิ์  จูไธสง  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
4  นำงนริศรำ  คลำร์ค  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
5. นำงอรวรรณ  จูไธสง  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงสำวสุรำงรัตน์  ขวัญทอง  ธุรกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   1.  ก ำกับ ดูแล อ ำนวยกำร ประชุมปฏิบัติกำรฯ 
             2. ให้ควำมเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินโครงกำร 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. ดร.สงกรำนต์  พันธุ์พินิจ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
2. ดร.พีระพงษ์  พันธุ์พินิจ   ผู้จัดกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 



3. นำยอดิศักดิ์  จูไธสง   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
4  นำงนริศรำ คลำร์ค   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
5. นำงอรวรรณ  จูไธสง   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
6.นำงสำวมนชรัตน์  นำมประโคน   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
7.นำงสำวอุไรวรรณ  มงคลฟัก   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
8.นำงสำวนัทธมน ปริโต   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
9.นำงสำววรำลักษณ์ ปรักษ์เจริญ   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
10.นำงจิรำกำรณ์  จันทร์แก้ว   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
11.นำงสำวสุภพิชญ์   พลค ำแหง   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
12.นำงยุวันนี  บุญศรี   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
13.นำยสุริยำ  ลำอ่อน     ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
14.นำยภำสกร  บุลำลม     ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
15.นำงสำวเพลินพิศ  เชือนรัมย์    ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
16.นำงสำวนิรำพร  ประทุมทอง  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
17.นำงพรทิวำ  แก้วกำญจน ์  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
18.นำงพัทยำ  แก้งผง   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
19.นำยอนิรุตต์  วำทะยำ   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
20.นำงจำรุกำรจน์ ขวัญมงคล  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
21.นำงสำวชมพูนุท  ปะวะระ  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
22.นำยปริญญำ  มีมัน   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
23.นำงวรนิทร  จึงสุรกิจ   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
24.นำงเกษร   แป้นทอง   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
25.นำยศักดิ์ชัย  สิทธิวงศ์   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
26.นำงสำวสวงสุดำ  ยำงยุทธ์  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
27. นำยวิษณุ  พูนล้น   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 

28.  นางเสาวรส  บุตรนันท์  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
29. นำงวีร์สุดำ  มะติยำภักดิ์  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
30. นำงสำวศศิวิมล  สัตตำรัมย์  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 

31.นายศักดาวุธ  ไชยรัมย์   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 

32.นางคณาธิป แก่นด ี   ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำร 
33. นำงสำวสุรำงรัตน์  ขวัญทอง  ครูประจ ำช้ัน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



มีหน้ำที่  1. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร เสนอแต่งต้ังคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย ดังนี้ 
              2. จัดท ำแผนงำน โครงกำร เพื่อเสนอขออนุมัติด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน               
              3. เสนอแผนงำนโครงกำรเพื่อขับเคล่ือนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ขอให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและรำชกำร 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  31  เดือนมีนำคม  พ.ศ.2564 
 
 ส่ัง   ณ   วันท่ี  31   เดือน มีนำคม  พ.ศ.2564 

 
 

                        (ดร.สงกรำนต์  พันธุ์พินิจ) 
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทศพรวิทยำ 

 

 
 
 
 


