
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ที่ ๖๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  

 

 

ตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๔๙/๒๗๖๒        
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ก าหนดให้มีการด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ภายใต้มาตรการการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ติดตามการบริหารจัดการ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.   
ณ โรงเรียนบ้านบางจาก 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอ านาจ 
ตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล    รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
  ๑.๔ นายอัมพร นันนวล  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

๑.๕ นายรุจน ์เล่าฮะ  หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. อ านวยการให้ค าปรึกษาเสนอแนะและตัดสินใจให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ๒. ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมกำรประสำนงำนรับกำรนิเทศ ติดตำม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 

 

 



  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ      กรรมการ 
  ๒.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      กรรมการ 

มีหน้ำที ่  ๑. ประสานงานให้การด าเนินงานในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   ๒. นิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ       

ข้อที่ ๑.๑ กำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๓.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

  ๓.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๓.๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๓.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

  ๓.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    ข้อที่ ๑.๑ การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม 
    การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกัน     
    คุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ       
ข้อที่ ๑.๒ กำรอ่ำนออกเขียนได้ ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครธูุรการ      ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     กรรมการ 

  ๔.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    ข้อที่ ๑.๒ การอ่านออกเขียนได้ บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา 
    ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ       
ข้อที่ ๑.๓ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย       ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ 

  ๕.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
 



มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    ข้อที่ ๑.๓ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม        
    การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกัน   
    คุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๖. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ       
ข้อที่ ๑.๔ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (DLTV/DLIT) ประกอบด้วย 

๖.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      กรรมการ 
๖.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ      กรรมการ 

  ๖.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    ข้อที่ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)  
    บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปี   
    การศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ       
ข้อที่ ๑.๕ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประกอบด้วย 

๗.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑      กรรมการ 
๗.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

  ๗.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    ข้อที่ ๑.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม     
    การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกัน   
    คุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ       
ข้อที่ ๑.๖ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

๘.๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ 



๘.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๘.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครธูุรการ      กรรมการ 

  ๘.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    ข้อที่ ๑.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม     
    การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกัน   
    คุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ       
ข้อที่ ๑.๗ กำรจัดศึกษำของโรงเรียนในโครงกำรพิเศษ ประกอบด้วย 

๙.๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๙.๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
๙.๔ นางจันทรกร วรทรัพย์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

  ๙.๕ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    ข้อที่ ๑.๗ การจัดศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม     
    การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกัน   
    คุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๐. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๒ กำรนิเทศภำยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 

  ๑๐.๓ นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๒ การนิเทศภายในโรงเรียน บันทึกข้อมูลลงในแบบ   
                นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้  
                  งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



     ๑๑. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

เพื่อใช้ในกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

  ๑๑.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการ 

        สื่อสารบันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

     ๑๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๔ กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ 

กระบวนกำรคิด ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย       ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๑๒.๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

  ๑๒.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๔ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

        บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

     ๑๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๕ กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกำรคิด 

แบบมีเหตุและเป็นขั้นเป็นตอน (Coding) ประกอบด้วย 
๑๓.๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑      กรรมการ 

  ๑๓.๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๕ การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด 

        แบบมีเหตุและเป็นขั้นเป็นตอน (Coding) บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา    
              ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

     ๑๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๗ กำรจัดกำรเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

ขับเคลื่อนโดยกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด ประกอบด้วย 
๑๔.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

  ๑๔.๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๗ การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

        ขับเคลื่อนโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม  
                      การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกัน 

    คุณภาพรวบรวม 
   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

     ๑๕. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๘ กำรนิเทศตำมจุดเน้นและนโยบำย 

ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย 
๑๕.๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๑๕.๓ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 

  ๑๕.๔ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๘ การนิเทศตามจุดเน้นและนโยบายของ สพฐ. 
        และกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

    ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 
   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

     ๑๖. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร ประเด็นที่ ๙ กำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพตำมบริบท 

ควำมต้องกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด “เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภำพ” 
ประกอบด้วย 

๑๖.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๑๖.๒ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     กรรมการ 

  ๑๖.๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๙ การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามบริบท 

        ความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด “เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี  
               ห้องเรียนมีคุณภาพ” บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

    ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 
   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๗. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ ประเด็นที่ ๑ กำรบริหำรทำงกำรเงิน       
ให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ประกอบด้วย 

๑๗.๑ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
  ๑๗.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 

๑๗.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑      กรรมการ 



๑๗.๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
  ๑๗.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การบริหารทางการเงินให้เป็นไปตามแผน 
    การใช้จ่ายเงิน บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียน 
    ที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๘. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ ประเด็นที่ ๒ กำรบริหำรกำรเงินและบัญชี       
ประกอบด้วย 

๑๘.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
  ๑๘.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑          กรรมการ 
  ๑๘.๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๒ การบริหารการเงินและบัญชี 
    บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๙. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ ประเด็นที่ ๓ กำรบริหำรงำนพัสดุและสินทรัพย์      
ข้อที่ ๓.๑ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (หนังสือเรียน) ประกอบด้วย 

๑๙.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  ๑๙.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
    ข้อที่ ๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือเรียน) บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัด 
    การศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพ   
    รวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๐. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ ประเด็นที่ ๓ กำรบริหำรงำนพัสดุและสินทรัพย์      
ข้อที่ ๓.๒ กำรจัดท ำบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน ประกอบด้วย 

๒๐.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  ๒๐.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
    ข้อที ่๓.๒ การจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม  
    การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกัน   
    คุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๑. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ประเด็นที่ ๑ กำรวำงแอผนอัตรำก ำลัง ประกอบด้วย 
๒๑.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๒๑.๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

  ๒๑.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
  ๒๑.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ การวางแอผนอัตราก าลัง บันทึกข้อมูลลงในแบบ 
                       นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้     
                 งานประกันคณุภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ประเด็นที่ ๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

๒๒.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๒๒.๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครธูุรการ      กรรมการ 

  ๒๒.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร   
                       ทางการศึกษา บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่   
                       ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ประเด็นที่ ๑ สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย
ข้อมูลสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ประกอบด้วย 

๒๓.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๒๓.๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๒๓.๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครธูุรการ      กรรมการ 

  ๒๓.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
 
 



มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๑ สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูล   
       สารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม    
                       การจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกัน   
                       คุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ประเด็นที่ ๒ กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพ  
แวดล้อมให้น่ำอยู่หน้ำเรียน (สภำพจริง) ประกอบด้วย 

๒๔.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒๔.๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๒๔.๓ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     กรรมการ 
๒๔.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

  ๒๔.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๒ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
       ให้น่าอยู่หน้าเรียน (สภาพจริง) บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของ   
                       โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพรวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๕. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ประเด็นที่ ๓ กำรรำยงำนกำรติดตำมกำรควบคุม 

ภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

๒๕.๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒๕.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๒๕.๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

  ๒๕.๔ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ๓ การรายงานการติดตามการควบคุมภายใน   
       ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศ ติดตาม การจัด 
                       การศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งให้งานประกันคุณภาพ 
                       รวบรวม 

   ๒. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 



๒๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรและต้อนรับ ประกอบด้วย 

๒๖.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๒๖.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      กรรมการ 
๒๖.๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

  ๒๖.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  เป็นพิธีกรการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และต้อนรับ 

 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๒๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำวีดีทัศน์และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ประกอบด้วย 

๒๗.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู หัวหน้างานบริหารงานบุคคล     ประธานกรรมการ 
  ๒๗.๒ นางสุภาพ อาจนนลา หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
  ๒๗.๓ นายอัมพร นันนวล  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 

๒๗.๔ นายรุจน ์เล่าฮะ  หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. จัดท าวีดีทัศน์ ตามประเด็นการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๒. ประสานงานการน าเสนอวีดีทัศน์ตามประเด็นการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑  
              ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 

๒๘.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒๘.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      กรรมการ 
๒๘.๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๒๘.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

  ๒๘.๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง ถ่ายภาพ 

 
๒๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรจัดเลี้ยง ประกอบด้วย 

๒๙.๑ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒๙.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๒๙.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑      กรรมการ 

  ๒๙.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครธูุรการ          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง ถ่ายภาพ 

 
 
 



ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี ้

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                           สั่ง ณ วันที่  ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
วันพุธที่ ๒๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๐๐ น. 

ณ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๖๑ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม คร ูค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ คร ูค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล คร ูค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ คร ูค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ คร ูค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว คร ูค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ คร ูค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย์   เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครธูุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 


