
 
ค ำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  

ที ่ 8 / 2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน และ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
....................................................... 

เพ่ือให้การด าเินิาาิรรกกนิุณภาาพาาใใิออารราเรยใิงาออรตวินยใาันใดด าเินิการวางกกกรกยริาการ
รรกกนิุณภาาพการศึกษาดพ.ศ.2561 ยน้าด7 อ้อดซึ่ารรกกอบด้ิใ 

1. การก าหิดงาวรฐาิการศึกษาออาสถาิศึกษาแักการรรกกาศุ่าเร้าหงาใ 
2. การจนดย าแผิพนฒิาการจนดการศึกษาออาสถาิศึกษา   
3. การด าเินิาาิวางแผิพนฒิาการจนดการศึกษาออาสถาิศึกษา     
4. การรรกเงนิผัแักวริจสอบุณภาาพการศึกษาาาใใิสถาิศึกษา     
5. การวนดวางผัการด าเินิการเพื่อพนฒิาสถาิศึกษาให้งยุณภาาพวางงาวรฐาิการศึกษา    
6. การจนดย าราใาาิผัการรรกเงนิวิเอา(ดSelf  Assessment  Report : SAR ) ออาสถาิศึกษา 
7. การพนฒิาสถาิศึกษาให้งย ณุภาาพอใ่าาว่อเิื่อา     

เพ่ือผัการด าเินิการยย่เร็ิเันศดอาุตกรได้ใช้เกภฑตราาินัุณภาาพแห่าชาวนดรรนบรรณาแักให้ได้งาซึ่าผัันพธตยย่ใน่าใืิด
เร็ิยย่ใองรนบิ่าเร็ิอาุตกรว้ิแบบรกดนบรรกเยศดจึาได้ิ าเกภฑตการบรนหารจนดการุณภาาพดTQA (Thailand Quality Award) ดดดดดดดดดดดดดดดดดด
งาด าเินิการออาอาุตกรุรอบุัณงด7 หงิดดดนาิย้ 

1. การิ าอาุตกร 
2. กัใณยธต 
3. ัูกุ้า 
4. การินดดการินเุรากหตดแักการจนดการุิางรู้ 
5. บณุัากร 
6. การรฏนบนวนการ 
7. ผัันพธต 

ดนาิน้ิ  จึาแว่าวน้าุภกกรรงการการรรกกนิุณภาาพาาใใิออารราเรยใิงาออรตวินยใาันใดรรกจ ารีการศึกษาด
2564 ดนาวอ่ไริย้ 

1. ภรำดำ ดร.สุรกิจ ศรีสรำญกุลวงศ์ ประธำนกรรมกำร    

หน้ำที่ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ งยหิ้ายย่ดก าหิดิรใบาใดใหุ้ ารรึกษาดวนดวางการรฏนบนวนาาิออาุภกกรรงการยย่ได้รนบการ
แว่าวน้าดให้ด าเินิาาิไรด้ิใุิางเรยใบร้อใจิบรรัณินวถณรรกสาุตดรรกกอบด้ิใ 

1.  าราดา  ินยใา    เยพกอง  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน    

หน้ำที่ ก าหิดแิิยาาการรรกกนิุณภาาพาาใใิรราเรยใิดก ากนบดวนดวางดการด าเินิาาิรกบบรรกกนิ ณุภาาพาาใใิรราเรยใิด
รรกกอบด้ิใ 

1. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง) 

 

รรกธาิกรรงการ 

2. งนส  ดารนษา    แสาสนิธณต  
(เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและ
อ านวยการ) 

 

กรรงการ 

3. งาสเวอรต  ธยรานยรต    ินรรจิตสกณั  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

4. งาสเวอรต  เงธาสนยธน์    สณอรรกชาพนิธต  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

5. งาสเวอรต  บณญเย่า    เถรก  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

6. งาสเวอรต  ไชใินฒิต    บณญเันศ  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

7. งนส  ศศนธร    ุ าินินจ  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

8. งาสเวอรต  ยศพั    รฆษนวพั  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

9. งาสเวอรต  ิรนิยร    ิสณินว  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

10. งนส  พณยธชาวน    รอุอิเิอรต  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

11. งาสเวอรต  รรกใูร    ยารัิ  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

12. งาสเวอรต  สนรนรรจิต    ฉัอาสนพพนญญู  
(เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

13. งนส  งใณรย    ย ายอา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

 

3. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561    

หน้ำที่ คณะอนุกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  งยหิ้ายย่ดก าหิดุ่าเร้าหงาใงาวรฐาิการศึกษาออา
รราเรยใิดรรกกอบด้ิใ 

1. งนส  ดารนษา    แสาสนิธณต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง) 

รรกธาิกรรงการ 



 
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-3- 

 

2. งาสเวอรต  ธยรานยรต    ินรรจิตสกณั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง) 

 

กรรงการ 

3. งาสเวอรต  เงธาสนยธน์    สณอรรกชาพนิธต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง) 

 

กรรงการ 

4. งาสเวอรต  บณญเย่า    เถรก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง) 

 

กรรงการ 

5. งาสเวอรต  ไชใินฒิต    บณญเันศ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง) 

 

รรกธาิยย่รรึกษา 

6. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

 

4. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ    

หน้ำที่  ริบริงอ้องูัจากแว่ักฝ่าใเพื่อจนดย าแผิพนฒิาการจนดการศึกษารราเรยใิงาออรตวินยใาันใดิ าเสิอแผิพนฒิาฯดแก่
ุภกกรรงการยย่รรึกษาผู้อ าิิใการดแักุภกกรรงการสถาิศึกษาดวัอดจิเผใแพร่แผิพนฒิาการจนดการศึกษาให้ผู้ยย่
เกย่ใิอ้อายณกฝ่าใิ าไรใช้  รรกกอบด้ิใ 

1. งนส  พรรภินไั    สณรนใกรจา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

รรกธาิกรรงการ 

2. งนส  ิรพนชชา    ใาิาุต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

3. งนส  จนวยนิา    หงื่ิแสิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

4. งนส  ิาิานส    สงภก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

5. งนส  กงัิรรภ    ยกินิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

6. งนส  งใณรย    ย ายอา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

 

5. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ    

หน้ำที่ ิ าแผิพนฒิาการจนดการศึกษาไรรฏนบนวนัาสู่แผิาาิ/รุราการ/กนจกรรงออาฝ่าใว่าาๆดวางรุราสร้าาการบรนหาราาิ
ออารราเรยใิดวัอดจิก ากนบดวนดวางบณุัากรใิฝ่าใให้รฏนบนวนาาิบรรัณวางเร้าหงาใยย่ก าหิดใิแผิพนฒิาการจนด
การศึกษา  รรกกอบด้ิใ 



 
       -4- 

1. งาสเวอรต  ธยรานยรต    ินรรจิตสกณั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

2. งนส  ศศนธร    ุ าินินจ  
(เป็นผู้มขีอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

3. งาสเวอรต  ยศพั    รฆษนวพั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

4. งาสเวอรต  ิรนิยร    ิสณินว  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

5. งนส  อรนญชใต    ชนใรรนพรรหต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

6. งนส  ินิเพ็ญ    สณอเกษง  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

7. งนส  สงรนก    รรนใกิายย  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

8. งาสเวอรต  พยรพาษต    บนิเหัือา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

9. งนส  ภนฐชใา    พอพนิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

10. งาสเวอรต  สณรเชษฐต    เหั่าจนิวา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

11. งนส  ยนศิยใพร    สณอรชวน  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

12. งาสเวอรต  เดชา    ินิเรรใ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

13. งาสเวอรต  พนสกร    ิาษตรย  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 
 

กรรงการ 
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14. งนส  อนจฉรยใต    บณญเรือา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

15. งนส  ศนรนพร    สณรนิยรตศนรนรนฐ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

16. งาสเวอรต  ินินวน    อรณภินไั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

17. งนส  กรรภนการต    ใจแก้ิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

18. งนส  เจรนญศรย    ศรยจนิยรตดร  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

19. งาสเวอรต  พสนษฐต    ราุนิินฒิดนษฐต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

20. งนส  จนวยนิา    หงื่ิแสิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทกัษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

21. งาสเวอรต  เงธาสนยธน์    สณอรรกชาพนิธต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

22. งนส  พณยธชาวน    รอุอิเิอรต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

23. งาสเวอรต  รรกใูร    ยารัิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

24. งาสเวอรต  สนรนรรจิต    ฉัอาสนพพนญญู  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เปน็ผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

25. งนส  จนดาาา    ชนใสาุราง  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

26. งาสเวอรต  ินรนิดรตพา ตุ    ัากวา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

กรรงการ 



 
      -6- 

 

27. งาสเวอรต  พชร    ชนใสาุราง  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

28. งาสเวอรต  ธนชธารนิ    หงิกยอา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

29. งาสเวอรต  ไกรสนาหต    ใจหัิา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

30. งาสเวอรต  ชิกชนใ    างรชนใสกณั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

31. งาสเวอรต  รรนญญา    ิฤรรกชา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

32. งาสเวอรต  ผไย    ชนใิ า  
(เป็นผูม้ีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

33. งาสเวอรต  าูงน    แพยใตุดย  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

34. งนส  รนชิย    ช าิาญรบ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

35. งนส  ิาันกษภต    ุ าไยใ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

36. งาสเวอรต  อรรถกร    งนชภนิวนกสงนใ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

37. งนส  ิาิานส    สงภก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทกัษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

38. งนส  ดารนษา    แสาสนิธณต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

39. งนส  พรรภินไั    สณรนใกรจา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

กรรงการ 
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40. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

41. งาสเวอรต  จนรฐาินฒิต    ฉนวรบรรใาุต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

42. งนส  าิดย    ศรยใจ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

43. งาสเวอรต  ฤยธนใา    ศรยสิิจนก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

44. งนส  ธยรนศรา    ุ าสนยธน์  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

45. งนส  งใณรย    ย ายอา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

46. งาสเวอรต  บณญเย่า    เถรก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

47. งาสเวอรต  อาิิยต    อนิิิยต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

48. งนส  ดิางภย    ุ าร่าแัิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

49. งาสเวอรต  ันอนว    ชูิาศต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

50. งนส  พิาไพร    สาใสกั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

51. งนส  เดือิเพ็ญ    วากนิยก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

52. งนส  กงัิรรภ    ยกินิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

กรรงการแักเัอาิณการ 
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53. งาสเวอรต  ไชใินฒิต    บณญเันศ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

รรกธาิยย่รรึกษา 

54. งนส  ศศนธร    วนิดณ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

55. งนส  ญาดา    กกราง  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

56. งนส  ชิกกร    ไชใิาุต  ุา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

57. งนส  ิรพนชชา    ใาิาุต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

58. งาสเวอรต  ินินใ    ถน่ิจอง  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

 

6. คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    

หน้ำที่  ินเยศดวนดวางดการด าเินิาาิวางแผิรฏนบนวนการรรกจ ารีออาแว่ักฝ่าใดสรณรผัการินเยศดแักิ าเสิอผัการินเยศแก่
ผู้ยย่เกย่ใิอ้อาดรรกกอบด้ิใ 

1. งนส  พรรภินไั    สณรนใกรจา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

2. งนส  ดารนษา    แสาสนิธณต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

3. งนส  ธยรนศรา    ุ าสนยธน์  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

4. งนส  สณยธนฉนิยต    ศณาไพบูัใตกนจ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

5. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 
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7. คณะอนุกรรมกำรรวบรวมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    

หน้ำที่ วริจสอบดริบริงดแักสรณรผัการด าเินิาาิวางแผิรฏนบนวนาาิรรกจ ารีออาแว่ักฝ่าใดรรกกอบด้ิใ 

1. งนส  พรรภินไั    สณรนใกรจา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

2. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผูม้ีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

3. งนส  ิรพนชชา    ใาิาุต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

4. งนส  จนวยนิา    หงื่ิแสิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

5. งนส  ิาิานส    สงภก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

6. งนส  กงัิรรภ    ยกินิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

7. งนส  งใณรย    ย ายอา  
(เป็นผู้มขีอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

 

8. คณะกรรมกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ    

หน้ำที่ ด าเินิการรรกเงนิผัแักวริจสอบุณภาาพการศึกษาาาใใิสถาิศึกษาดรดใิน ธยการแักเุรื่อางือยย่เหงากสงดแัก
สรณรผัการรรกเงนิวางงาวรฐาิุณภาาพการศึกษาดแบ่าออกเร็ิด5 ด้าิดดนาิย้ 
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน (มำตรฐำนโรงเรียน ม.1, 2, 3, 4, 5, 6) 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ ม.1.2 (4) 
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ม.1.2 (1,2,3) 
มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ม.1.1 (1,4) 
มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
ม.1.1 (1,2) 
มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร ม.1.1 (4) 
มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนรักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต ม.
1.1 (6) 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (มำตรฐำนโรงเรียน ม.7, 8, 10, 11, 12) 
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ม.3 (3.1-3.4) 
มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ม.2 (2.1-2.4) 
มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล ม.3 (3.5) 
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มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  ม.3 
(3.1) 
มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ  ม.2 (2.5) 
มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ม.2 (2.6) 
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (มำตรฐำนที่ 13) 
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ม.3 (3.5) 
มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (มำตรฐำนที่ 14) 
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนด 
มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม (มำตรฐำนที่ 15) 
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้
ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

1. งนส  เจรนญศรย    ศรยจนิยรตดร  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

2. งนส  อนจฉรยใต    บณญเรือา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

3. งนส  ดิางภย    ุ าร่าแัิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

4. งาสเวอรต  จนรฐาินฒิต    ฉนวรบรรใาุต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

5. งนส  ศศนิ    ดาิดย  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

6. งนส  ภนฐชใา    พอพนิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

7. งนส  จนวยนิา    หงื่ิแสิ  
(เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จ
ของงานได้) 

 

กรรงการ 

8. งาสเวอรต  สณรเชษฐต    เหั่าจนิวา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

9. งนส  ยนศิยใพร    สณอรชวน  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

10. งนส  สณยธนฉนิยต    ศณาไพบูัใตกนจ  
(เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จ
ของงานได้) 

กรรงการ 
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11. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

12. งาสเวอรต  ไกรสนาหต    ใจหัิา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

13. งนส  สงฤยนใ    ชนใพนงาิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

14. งาสเวอรต  ินินวน    อรณภินไั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

15. งนส  ศศนธร    ุ าินินจ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

16. งนส  สณพรรภย    สาใิ ายาิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

17. งนส  ศนรนพร    สณรนิยรตศนรนรนฐ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

18. งนส  ธยรนศรา    ุ าสนยธน์  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

19. งนส  พณยธชาวน    รอุอิเิอรต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

20. งาสเวอรต  เงธาสนยธน์    สณอรรกชาพนิธต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

21. งนส  พรรภินไั    สณรนใกรจา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

22. งนส  ญาดา    กกราง  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

23. งนส  ิรพนชชา    ใาิาุต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 
 

กรรงการ 
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24. งนส  สงรนก    รรนใกิายย  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

25. งนส  รนชิย    ช าิาญรบ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

26. งนส  กรรภนการต    ใจแก้ิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

27. งาสเวอรต  เดชา    ินิเรรใ  
(เปน็ผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

28. งาสเวอรต  พนสกร    ิาษตรย  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

29. งนส  เดือิเพ็ญ    วากนิยก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

30. งาสเวอรต  ศนกดน์บดนิยรต    กนิงกริ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

31. งนส  ดารนษา    แสาสนิธณต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

32. งาสเวอรต  พยรพาษต    บนิเหัือา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

33. งนส  กงัิรรภ    ยกินิ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

34. งาสเวอรต  ญาภนิ    ศนรนไพศาัรรกเสรนฐ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

35. งนส  าิดย    ศรยใจ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

36. งนส  ิาิานส    สงภก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 
 

กรรงการ 
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37. งนส  จนดาาา    ชนใสาุราง  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

 

9. คณะอนุกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง    

หน้ำที่ วนดวางผัการด าเินิการดแักให้อ้อเสิอแิกจากผัการด าเินิาาิเพ่ือรรนบรรณาดแักพนฒิาุณภาาพการศึกษาอใ่าา
ว่อเิื่อาดรรกกอบด้ิใ 

1. งนส  ดารนษา    แสาสนิธณต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

2. งาสเวอรต  ธยรานยรต    ินรรจิตสกณั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

3. งาสเวอรต  เงธาสนยธน์    สณอรรกชาพนิธต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

4. งาสเวอรต  ไชใินฒิต    บณญเันศ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

5. งาสเวอรต  บณญเย่า    เถรก  
(เป็นผูม้ีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

6. งนส  พรรภินไั    สณรนใกรจา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

7. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

 

10. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ    

หน้ำที่  ริบริงดผัการรรกเงนิ ณุภาาพาาใใิวางงาวรฐาิุณภาาพการศึกษาดจนดย าราใาาิการรรกเงนิวิเอาดิ าเสิอแก่
ุภกกรรงการยย่รรึกษาผู้อ าิิใการดแักุภกกรรงการบรนหารรราเรยใิพนจารภาใหุ้ิางเห็ิชอบดวัอดจิจนดส่าราใาาิการ
รรกเงนิวิเอาด(SAR) แก่ว้ิสนากนดดแักเผใแพร่แก่ผู้เกย่ใิอ้อาดรรกกอบด้ิใ 

1. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

2. งนส  พรรภินไั    สณรนใกรจา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

กรรงการ 
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3. งาสเวอรต  ฤยธนใา    ศรยสิิจนก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการ 

4. งนส  งใณรย    ย ายอา  
(เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จ
ของงานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

 

11. คณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)    

หน้ำที่ ิาาแผิการด าเินิการอนบเุัื่อิการบรนหารจนดการุณภาาพวางเกภฑตดTQA ให้อใู่ใิรูรแบบการรรกกนิุณภาาพ
การศึกษาดใหุ้รอบุัณงด7 หงิด รรกกอบด้ิใ 

1. งนส  ดารนษา    แสาสนิธณต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

รรกธาิกรรงการ 

2. งาสเวอรต  ธยรานยรต    ินรรจิตสกณั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

3. งาสเวอรต  เงธาสนยธน์    สณอรรกชาพนิธต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

4. งาสเวอรต  บณญเย่า    เถรก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

5. งาสเวอรต  ไชใินฒิต    บณญเันศ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

6. งนส  อรณภย    งาุั  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

7. งนส  พรรภินไั    สณรนใกรจา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

8. งาสเวอรต  จนรฐาินฒิต    ฉนวรบรรใาุต  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

9. งาสเวอรต  ฤยธนใา    ศรยสิิจนก  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 
 
 

กรรงการ 



    -15- 
 

10. งนส  าิดย    ศรยใจ  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้,เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับบริหารและอ านวยการ) 

 

กรรงการ 

11. งนส  ธยรนศรา    ุ าสนยธน์  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของ
งานได้) 

 

กรรงการ 

12. งนส  งใณรย    ย ายอา  
(เป็นผู้มีขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องบางส่วน,เป็นผู้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในงานมอบหมาย
,เป็นผู้มีทักษะความสามารถที่สนับสนุนความส าเร็จของงานได้) 

 

กรรงการแักเัอาิณการ 

 

ยน้าิย้ออให้ผู้ได้รนบแว่าวน้าเร็ิุภกกรรงการฝ่าใว่าาดๆ รฏนบนวนหิ้ายย่ยย่ได้รนบงอบหงาใอใ่าาเว็งุิางสางารถแักงย
รรกสนยธนาาพ เกนดรรกสนยธนผังากยย่สณด  

สน่า ภ ินิยย่  3 ดกรกกาุงด2564  
  
 
 
 

 
(าราดา  ดร.สณรกนจ    ศรยสราญกณัิาศตด)  

ผู้อ าิิใการ  
รราเรยใิงาออรตวินยใาันใ  

 
 


