
๑ 

 

 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนสังขะ 
ที่  ๑๑๗/ ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังขะ 
*************************************** 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดในหมวด ๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 
และกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓ 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓) ได้ก าหนดให้การประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยรวบรวมประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปผล               
การด าเนินงานและจัดท ารายงานตนเองโรงเรียนสังขะให้แล้วเสร็จและเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย           
ความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินรับผิดชอบมาตรฐานงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังขะ เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
โรงเรียนสังขะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก ากับ ตัดสินใจ เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานให้ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประกอบด้วย 

     ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
              ๑.๑ นายพิศิษฐ์   ไพรสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
              ๑.๒ นายบุญช่วย  ถ้วยทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน               รองประธานกรรมการ 

   ๑.๓ นายประสงค์  ตอนศรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน               รองประธานกรรมการ 
     ๑.๔ นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียน              รองประธานกรรมการ 
    ๑.๕ นายพันธรักษ์  ล าดวนหอม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
      ๑.๖ นางศิริพร    ศรีน้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป               กรรมการ 
       ๑.๗ นายพิสิษฐ์   สุวฤทธิยาธร หัวหน้าฝ่ายบริงานงบประมาณ              กรรมการ 
              ๑.๘ นางปริญญา  จุลทัศน ์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล              กรรมการ 

   ๑.๙ นายสุริเยศวร์  พิศิลป์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ              กรรมการ 
/๑.๑๐ นายธีรากุล.................. 



๒ 

 

 
 

   ๑.๑๐ นายธีรากุล  ศรีน้อย    หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
   ๑.๑๑ นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ    ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
   ๑.๑๒ นายภัทรพล  บุตรดา    ครูช านาญการ                      กรรมการ 
   ๑.๑๓ นายอ านวย  ประไวย์    ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
   ๑.๑๔ นางสาวปะวินา  ประทัด    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   ๑.๑๕ นายปกรณ์  บัวแย้ม    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   ๑.๑๖ นางมะลิวรรณ  อะนุติ    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   ๑.๑๗ นายเมธาวี  บริสุทธิ์          ครูช านาญการ    กรรมการ 
   ๑.๑๘ นางสาววีณา  แววกระโทก  ครูช านาญการ    กรรมการ 

      ๑.๑๙ นางเสาวลักษณ์  บัวบาน    ครูช านาญการพิเศษ             เลขานุการ 
              ๑.๒๐ นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๑.๒๑ นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๑.๒๒ นางสาวพักตร์เพ็ญ  ค าโท  ครูผู้ช่วย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              มีหน้าที่ อ านวยการ วางแผน ประสานงาน ให้ค าปรึกษา นิเทศ ก ากับติดตาม อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ รวมทั้งตัดสินปัญหาใด ๆ อันเกิดระหว่างด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

๒. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่ เก็บรวบรวม
ข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน โดยใช้วิธีการหลากหลาย การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตและการ
ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์    
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       
                  ๑. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์                 ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                  ๒. นางสาวยุวดี  สุวรรณ์                 ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
         ๑) ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
       ๑.๑) นายภัทรพล  บุตรดา                   ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๑.๒) นางส าราญ จันทร์ประเสริฐ           ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๑.๓) นายนราวุธ  วิยาสิงห์                   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
              ๑.๔) นางฐิติรัตน์  ไตรรัตน์         ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๑.๕) นางสาวชวิศา สุริยะงาม         ครู    กรรมการ 
     ๑.๖) นายมนัส  ดีพร้อม         ครูช านาญการ   เลขานุการ 
      /๑.๗) นางสาวอุนนดา........... 
 
 



๓ 

 

 
 

  ๑.๗) นางสาวอุนนดา  ศาลางาม        ครู                       ผูช้่วยเลขานุการ  
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา  
       ๒.๑) นางเสาวภา  รอบรู ้  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒) นางปริญญา จุลทัศน์                   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓) นางปณิดา  แก้วหอม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๔) นางสาวกฤษณา  ไพดี         ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๒.๕) นางสาวธีรารัตน์  เธียรววิัฒนา        ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๒.๖) นางสาวมาริสา  อินทรามะ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๒.๗) นางสาวอารียา บุญยงค์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๒.๘) นางสาวรัตนา  ยินดีฉาย  ครู    เลขานุการ 
 ๒.๙) นางสาวสุวรรณา สาระชาติ  บรรณารักษ์ฯ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       ๓.๑) นางสาวพาสันติ  บุญธรรม          ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๓.๒) นางภรชนก ใจศีล ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓) นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อเจริญ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๓.๔) นางสาวพลอยนิศา  ศิลป์บุญกล้า ครูช านาญการ   เลขานุการ 
       ๓.๕) นางสุรภา  แสงสว่าง         ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ  
              ๓.๖) นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา         ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ๔.๑) นางจินดาพร  บุญหมั่น  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๔.๒) นายชรินทร์  มหานาม  ครู    รองประธานกรรมการ 
       ๔.๓) นางสาววรรณพร  นกทอง             ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
       ๔.๔) นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์  ครูช านาญการ   เลขานุการ 
 ๔.๕) นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ         พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
       ๕.๑) นางดวงดาว  ทาระสาร               ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๕.๒) นางนิทราพร มีเจริญ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๕.๓) นางสาวยุวดี  สวุรรณ์       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.๔) นางกุลจิรา  เทียนชัย             ครูช านาญการ   เลขานุการ 
       ๕.๕) นางสาวรัตนา  ยินดีฉาย ครู             ผูช้่วยเลขานุการ 
             /๖) มีความรู้.......... 
 



๔ 

 

 
 

 ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
        ๖.๑) นายอนัน  ขาวงาม ครูช านาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ 
 ๖.๒) นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง ครู    รองประธานกรรรมการ 
 ๖.๓) นายวิทยา  รอบรู้ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖.๔) นางนิตยา  ทองสระคู ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
        ๖.๕) นางสาวจินตนา มหาริตวัน             ครู    เลขานุการ 
        ๖.๖) นางสาวณัฐธิดา มหาวงษ ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
        ๑.นายธีรากุล  ศรีน้อย                ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.นางสาวเขมิสรากญจน์  สมถวิล ครู    รองประธานกรรมการ 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
        ๑.๑) นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
        ๑.๒) นางภรชนก  ใจศีล                 ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
        ๑.๓) นายชลิต  เมาะราษี                ครู    กรรมการ  
        ๑.๔) นายวรพงศ์  พันสารคาม          ครู    เลขานุการ  
        ๑.๕) นายนฤชา  ประทุมมา ครูสนับสนุนการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ              
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
        ๒.๑) นายเมธาวี  บริสุทธิ์                 ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ  
        ๒.๒) นายศุภชัย  พิมพ์ศรี ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓) นายคีตะ  กระจายศิลป์           ครูช านาญการ   กรรมการ  
        ๓.๔) นายกิตติวัฒน์  สมสิทธิ์  ครูช านาญการ   เลขานุการ 
            ๓.๕)  นางสาวญาณิศา สมบัติวงศ์  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
        ๓.๑) นางส าราญ จันทร์ประเสริฐ              ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
        ๓.๒) นายสุทัศน์  ใจศีล                 ครูช านาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
        ๓.๓) นายบรรจง  ถิ่นแถว              ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
        ๓.๔) นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
        ๓.๕) นางสุจาริณี  แสงจันทร์        ครูช านาญการ                     กรรมการ 
        ๓.๖) นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ         พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๓.๗) นางสาววิเศษศิษฐ์  โสวภาค ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
        ๓.๘) นายธีระศักดิ์  สินชัย ครูช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๙) นางสาวศุภกาญจน์  เขื้อเจริญ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    /๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม.. 



๕ 

 

 
 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
๔.๑) นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ               ครูช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
๔.๒) นายพันธรักษ์  ล าดวนหอม     ครูช านาญการ            รองประธานกรรมการ 
๔.๓) นางทิพย์รัตน์  เพลินสุข ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
๔.๔) นายศักดิ์ชาย  รุ่งเรือง           ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔.๕) นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข         ครู             เลขานุการ 
๔.๖) นายเจษฏา  วงศา ครู             ผูช้่วยแลขานุการ  

๔.๗) นายคณิน ประสานสุข ครูผู้ช่วย            ผูช้่วยเลขานุการ  

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้   
      ประกอบด้วย    
           ๑. นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
           ๒. นางศิริพร       ศรีน้อย  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
           ๓. นางปัทยาวดี  ขวญัรัมย์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           ๔. นางสาวพาสันติ  บุญธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           ๕. นางส าราญ  จันทร์ประเสริฐ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           ๖. นางศิรประภา  นอลา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           ๗. นางเสาวภา   รอบรู้   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           ๘. นางนิตยา ทองสระคู   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
      ๙. นายวิทยา  รอบรู้   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
          ๑๐. นางอาภัสรา  บรูณ์เจริญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๑๑.นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๑๒. นายปกรณ์  บัวแย้ม   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
      ๑๓. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่  ครูช านาญการ   กรรมการ 
      ๑๔. นายไพโรจน์  แสนพันธ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
      ๑๕. นางธัญชนก   สุตวณิชย์  ครูช านาญการ   เลขานุการ 
      ๑๖. นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
         /๑๗.นางสาวภาณินี.......... 



๖ 

 

 
 

           ๑๗. นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง  คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้านกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      ประกอบด้วย 
 ๑.) นางพูนศรี  ก่อแก้ว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒.) นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓.) นางปวีณา  ชื่นบาน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.) นางน้ าผึ้ง  พิศิลป์                ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕.) นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี                คร ู    กรรมการ 
 ๖.) นางสาวกัญญาภัทร บริบูรณ์ คร ู    กรรมการ 
 ๗.) นางสาวเจนจิรา อาญาเมือง ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 ๘.) นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์         คร ู    เลขานุการ 
 ๙.) นางสาววิจิตรา  ปิดณรงค์ คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.)นางสาวสร้อย  ลักขษร พนักงานราชการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการติดตาม  นิเทศ  เพื่อรวบรวมข้อมูล  และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการด าเนินตามมาตรฐาน  
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ (SAR)  ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นางเสาวลักษณ์  บัวบาน  ครชู านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
          ๓.๒ นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
          ๓.๓ นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์                 ครูช านาญการ   กรรมการ 

          ๓.๔ นางสุรภา  แสงสว่าง                      ครู    กรรมการ 

          ๓.๕ นายชรินทร์  มหานาม                    ครู             กรรมการ 

          ๓.๖ นางสาวกัญญาภัทร บริบูรณ์             ครู    กรรมการ 

          ๓.๗ นางสาวรัตนา ยนิดีฉาย                   คร ู    กรรมการ 

          ๓.๘ นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม               ครู    กรรมการ 

          ๓.๙ นางสาวพักตร์เพ็ญ  ค าโท  ครผูู้ช่วย                       เลขานุการ 
          ๓.๑๐ นางสาวเจนจิรา  อาญาเมือง  ครผูู้ช่วย             ผูช้่วยเลขานุการ 
        /๔.คณะกรรมการประเมินผล……..   



๗ 

 

 
 

๔. คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าที ่ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังขะ  เป็นการถ่วงดุลเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุ 
ตามเป้าหมาย  ประกอบด้วย 

๔.๑ นายสุริเยศวร์  พิศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางเสาวลักษณ์ บัวบาน  ครชู านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสุรภา แสงสว่าง   คร ู    กรรมการ 

 ๔.๔ นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔.๕ นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว  ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
๔.๖ นางสาวกัญญจ์ิรา ทองอ้ม  คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๗ นางสาวพักตร์เพ็ญ  ค าโท  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการจัดท ารายงาน SAR กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที ่ รวบรวมผลงาน ภาพกิจกรรม  

และจัดท าแผ่นพับของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 
๕.๑ นางสาวชวิศา  สุริยะงาม  คร ู  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๕.๒ นางสุรภา  แสงสว่าง   คร ู  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๕.๓ นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม  คร ู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๕.๔ นางสาวกฤษณา  ไพดี  ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๕.๕ นางสุจาริณี  แสงจันทร์  ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๕.๖ นางสาวณัฐธิดา มหาวงษ์  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๕.๗ นางสาวพักตร์เพ็ญ  ค าโท  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๕.๘ นายพันธรักษ์ ล าดวนหอม  ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
๕.๙ นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์  ครูช านาญการ กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะกรรมการจัดท าวีดีทัศน์  มีหน้าที ่ รวบรวมภาพกิจกรรม  และจัดท าวีดีทัศน์  และเผยแพร่ผล

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังขะ  ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นายปกรณ์  บัวแย้ม   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายชรินทร์  มหานาม  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๖.๔ นายภัทรพล  บุตรดา   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๖.๕ นายไพโรจน์  แสนพันธ์     ครชู านาญการ   เลขานุการ 
 ๖.๖ นางสาวเจนจิรา  อาญาเมือง  คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.๗ นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม  คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง  มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่  เครื่องเสียง  เพ่ือ
เตรียมรับการติดตามและประเมินจากคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

         /๗.๑ นายวิทยา........ 



๘ 

 

 
 

          ๗.๑ นายวิทยา  รอบรู้    ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
          ๗.๒ นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น    ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
          ๗.๓ นางดวงดาว  ทาระสาร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
          ๗.๔ นายคีตะ  กระจายศิลป์    ครูช านาญการ   กรรมการ 
          ๗.๕ นายไพโรจน์  แสนพันธ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
          ๗.๖ นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่  ครูช านาญการ   เลขานุการ  
          ๗.๗ นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ด าเนินงานพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม มีหน้าที่ด าเนินการกล่าวปิดพิธีเปิด
และปิดกิจกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          ๘.๑ นายอนัน  ขาวงาม            ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
          ๘.๒ นางมะลิวรรณ อะนุติ                     ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
          ๘.๓ นางศิริพร  ศรีน้อย                        ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
          ๘.๔ นางสาวกฤษณา  ไพดี  ครูช านาญการ              เลขานุการ 
          ๘.๕ นายธีระศักดิ์  สินชัย   ครชู านาญการ                      ผูช้่วยเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการปฏิคม  มีหน้าที ่ เตรียมอาหารว่าง  เครื่องดื่ม อาหารกลางวันให้กับคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
          ๙.๑ นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
          ๙.๒ นางเอ้ือมจิต  ถิ่นแถว   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
          ๙.๓ นางสาวอารียา บุญยงค์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
          ๙.๔ นางสาวไพลิน ศิริมา   ครูช านาญการ   กรรมการ 
          ๙.๕ นางส าเรียง   สขุพันธ์   ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
          ๙.๖ นางสาวแคทรียา  วังเย็น  ครูสนับสนุนการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ  
          ๙.๗ นางสาวนิรินน์  บุญเสริม  ครูสนับสนุนการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ  
   

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

                                                    
                                                          (นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสังขะ 


