
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๒๙ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง       
ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น 
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านบางจาก จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้างานงบประมาณ      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  หัวหน้างานการบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล            หัวหน้างานบริหารทั่วไป    กรรมการ 
๑.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ หัวหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร ์  กรรมการ  

  ๑.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์  กรรมการ    
๑.๗ นางปิยภร โพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ กรรมการ 
๑.๘ นายฐานันดร โชติผล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑.๙ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   กรรมการ   
๑.๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ หัวหน้าระดับปฐมวัย   กรรมการ 
๑.๑๑ นายรุจน์  เล่าฮะ  หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินภายนอก 
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

 
 

 

 



๒. คณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๖ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวอัยย ์ แกว้อาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๒ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย        กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

 ๒.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง      กรรมการ   
๒.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๒.๑๘ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๒.๑๙ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของกลุ่มงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดท าคู่มือประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

 

๓. คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ จัดท ำเอกสำร ประกอบด้วย          
๓.๑ นายรุจน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  พิมพ์เอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

                                          สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

                  ลงชื่อ  
                       (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                             ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๒๙ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๒๙ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๑๙ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 


