
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๑๘ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ระบุใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกำหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองดำเนินการอยางตอเนื่อง       

ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวนของการประกันคุณภาพภายในนั้น 

ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุใหสถานศึกษากำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบานบางจาก จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหนาท่ีในการรวมประชุม ปรึกษาหารือ และดำเนินการ

จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี ้

๑. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนางานงบประมาณ      กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  หัวหนางานการบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

๑.๕ นายอัมพร นันนวล            หัวหนางานบริหารท่ัวไป    กรรมการ 

๑.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร  กรรมการ  

  ๑.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร  กรรมการ    

๑.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ กรรมการ 

๑.๙ นายฐานันดร โชติผล  หัวหนากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

๑.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา หัวหนากลุมสาระศิลปะ   กรรมการ   

๑.๑๑ นางสาวศศิธร จันทรชนะ หัวหนาระดับปฐมวัย   กรรมการ 

๑.๑๒ นายรุจน  เลาฮะ  หัวหนางานวิชาการและหัวหนากลุมสาระภาษาไทย   

           กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประเมินภายนอก 

มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และอัตลักษณของสถานศึกษา มาเช่ือมโยงเปนมาตรฐานของ

สถานศึกษา 

 

 



๒. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

  ๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ    กรรมการ 

๒.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑    กรรมการ 

๒.๗ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑    กรรมการ 

๒.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑    กรรมการ 

๒.๙ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑    กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑    กรรมการ 

  ๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑        กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑    กรรมการ 

  ๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑        กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑        กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย     กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ        กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง       กรรมการ   

๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 

๒.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม   กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล      กรรมการ 

๒.๒๒ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๓ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  กำหนดตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาและกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของกลุมงาน 

กลุมสาระการเรียนรู และงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน วางแผนการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน และกลุมสาระการเรียนรู 

จัดทำคูมือประเมินของกลุมงาน กลุมสาระ การเรียนรู หรือกิจกรรมท่ีดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

 

๓. คณะกรรมการรวบรวมขอมูล จัดพิมพ จัดทำเอกสาร ประกอบดวย          

๓.๑ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๔ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

๓.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



มีหนาท่ี  พิมพเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ท้ังนี้ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการ

ดำเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 

 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

                                              ส่ัง ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
 

                  ลงช่ือ  
                        (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                             ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๑๘ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู ค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู ค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู ค.ศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู ค.ศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๐ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 


