
คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก

ที ่๕๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา

ภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕

ดวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ไดกำหนดใหมีการดำเนินการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใตมาตรการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ มีมติเห็นชอบแตงตั้งใหคณะอนุกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามการบริหารจัดการ ๕ ดาน ประกอบดวยการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ๔ ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

ทั่วไป และการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน ๑ ดาน คือ งานนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ จุดเนน

๙ นโยบาย เพื่อดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงอาศัยอำนาจ

ตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา

๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓

จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ ๑

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย

๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ

๑.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

๑.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ

๑.๖ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพเิศษ  กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ๑. อำนวยการใหคำปรึกษาเสนอแนะและตัดสินใจใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

๒. ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกแกคณะกรรมการดำเนินงาน
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๒. คณะกรรมการประสานงานรับการนิเทศ ติดตาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย

๒.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ

๒.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

๒.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ

๒.๖ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ

๒.๗ นายรุจน เลาฮะ  หัวหนางานบริหารงานวิชาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ๑. ประสานงานใหการดำเนินงานในทุกดานใหเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค

๒. นิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปการศกึษา ๒๕๖๕

๓. คณะกรรมการดำเนินงานดานที ่๑ ดานบริหารงานวิชาการ มีดังนี้

ประเด็นที ่๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย

๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ

 ๒. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑          กรรมการ

๓. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ

๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงใหงาน

ประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๑.๒ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย

๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ

 ๒. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑          กรรมการ

๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑      กรรมการ

๔. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๑.๒ การประกันคุณภาพการศึกษา สงใหงาน

ประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๑.๓ การนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

 ๒. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพเิศษ         กรรมการ

๓. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพเิศษ     กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๑.๓ การนิเทศภายในสถานศึกษา

สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม
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๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๑.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

 ๒. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑          กรรมการ

๓. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      กรรมการ

๔. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย       กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๑.๔ การวจิัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา

สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

๔. คณะกรรมการดำเนินงานดานที ่๒ ดานการบริหารงานงบประมาณ มีดังนี้

ประเด็นที ่๒.๑ การบริหารทางการเงินใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน ประกอบดวย

๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพเิศษ     ประธานกรรมการ

 ๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑          กรรมการ

๓. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๒.๑ การบริหารทางการเงินใหเปนไปตามแผนการ

ใชจายเงิน สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๒.๒ การบริหารการเงินและบัญช ีประกอบดวย

๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพเิศษ     ประธานกรรมการ

 ๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑          กรรมการ

๓. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๒.๒ การบริหารการเงินและบัญช ีสงใหงานประกัน

คุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๒.๓ การบริหารงานพสัดุและสินทรัพย ประกอบดวย

๑. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพเิศษ     ประธานกรรมการ

 ๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑          กรรมการ

๓. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย       กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๒.๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย สงใหงาน

ประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด
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ประเด็นที ่๒.๔ การกำกับติดตามและรายงานการใชงบประมาณ ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

 ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพเิศษ         กรรมการ

๓. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพเิศษ     กรรมการ

๔. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย       กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๒.๔ การกำกบัติดตามและรายงานการใช

งบประมาณ สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

๕. คณะกรรมการดำเนินงานดานที ่๓ ดานบริหารงานบุคคล มีดังนี้

ประเด็นที ่๓.๑ การวางแผนอัตรากำลงั ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

 ๒. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพเิศษ         กรรมการ

๓. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๓.๑ การวางแผนอัตรากำลัง สงใหงานประกัน

คุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๓.๒ การสงเสริมและพัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

 ๒. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพเิศษ         กรรมการ

๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๔. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      กรรมการ

๕. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๓.๒ การสงเสริมและพัฒนาผูบรหิาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

๖. คณะกรรมการดำเนินงานดานที ่๔ ดานบริหารงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

ประเด็นที ่๔.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและวางแผนการบริหารการศึกษา ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

 ๒. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและวางแผน

การบริหารการศึกษา สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด



[๕]

ประเด็นที ่๔.๒ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรและการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิาน

ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

 ๒. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      กรรมการ

๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๒ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรและ

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๔.๓ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา

ประกอบดวย

๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพเิศษ     ประธานกรรมการ

 ๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๓ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการ

ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา สงใหงานประกนัคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๔.๔ การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศและงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประกอบดวย

๑. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพเิศษ     ประธานกรรมการ

 ๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ      กรรมการ

 ๓. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๔ การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล

สารสนเทศและงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงใหงานประกนัคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๔.๕ การจัดทำสำมะโนผูเรียน และการรับนักเรยีน ประกอบดวย

๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ

 ๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๕ การจัดทำสำมะโนผูเรียน และการรับนักเรียน

สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด



[๖]

ประเด็นที ่๔.๖ การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

 ๒. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๔. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๖ การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน

สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๔.๗ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ประกอบดวย

๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ

 ๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      กรรมการ

๓. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ

๔. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๗ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม

สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๔.๘ แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ประกอบดวย

๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ

 ๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๘ แนวทางการจัดกิจกรรมเพือ่ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๔.๙ การดำเนินงานธุรการ ประกอบดวย

๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ

 ๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      กรรมการ

๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๕. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๔.๙ การดำเนินงานธุรการ สงใหงานประกัน

คุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด



[๗]

๖. คณะกรรมการดำเนินงานดานที ่๕ ดานการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน มีดังนี้

ประเด็นที ่๕.๑ การจัดการศึกษาตามนโยบายเรงดวน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

๒. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพเิศษ     กรรมการ

 ๓. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๔. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๕.๑ การจัดการศึกษาตามนโยบายเรงดวน

สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๕.๒ การจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเนน สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ จำนวน ๑๒ จุดเนน

ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

๒. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพเิศษ     กรรมการ

 ๓. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๔. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๕.๒ การจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเนน

สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ จำนวน ๑๒ จุดเนน สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๕.๓ การจัดการศึกษาตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการจัดการศึกษา

ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

๒. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพเิศษ     กรรมการ

 ๓. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑      กรรมการ

๔. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๕. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑         กรรมการ

 ๖. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๕.๓ การจัดการศึกษาตามนโยบาย/โครงการ/

กิจกรรมที่สงเสรมิการจัดการศึกษา สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด



[๘]

ประเด็นที ่๕.๔ การจัดการศึกษาตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการจัดการศึกษา ดานการใช

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

๒. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพเิศษ     กรรมการ

๓. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๔. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑         กรรมการ

 ๕. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๕.๔ การจัดการศึกษาตามนโยบาย/โครงการ/

กิจกรรมที่สงเสรมิการจัดการศึกษา ดานการใชหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

ประเด็นที ่๕.๕ การพัฒนาครผููสอนเพื่อยกระดบัความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพฒันาทางดาน

ภาษา (CEFR) ประกอบดวย

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

๒. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๓. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  ๑. เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๕.๕ การพัฒนาครูผูสอนเพื่อยกระดับความรู

ภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) สงใหงานประกันคุณภาพรวบรวม

๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยรบัการนิเทศ การติดตามใหครบตามองคประกอบ/ตัวช้ีวัด

๗. คณะกรรมการฝายพิธีกรและตอนรับ ประกอบดวย

๗.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

๗.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพเิศษ     รองกรรมการ

๗.๓ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑      กรรมการ

 ๗.๔ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ เปนพิธีกรการนเิทศ การติดตาม ภาคเรียนที ่๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ และตอนรับ

คณะศึกษานิเทศก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๘. คณะกรรมการฝายจัดทำวีดีทัศนและนำเสนอตอคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบดวย

๘.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ

๘.๒ นายรุจน เลาฮะ  หัวหนางานบริหารงานวิชาการ     กรรมการ

๘.๓ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยงานวิชาการ

  ๘.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนางานบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ

๘.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยงานงบประมาณ

๘.๖ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู หัวหนางานบริหารงานบุคคล     กรรมการ



[๙]

๘.๗ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑     กรรมการและผูชวยงานบุคคล

๘.๘ นายอัมพร นันนวล หัวหนางานบริหารงานทั่วไป     กรรมการ

๘.๙ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ     กรรมการและผูชวยงานทั่วไป

มีหนาที่  ๑. จัดทำวีดีทัศน ตามประเด็นการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕

  ๒. ประสานงานการนำเสนอวีดีทัศนตามประเด็นการนิเทศ การติดตาม ภาคเรียนที่ ๑ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕

๙. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณและถายภาพ ประกอบดวย

๙.๑ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ

๙.๒ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑     กรรมการ

๙.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑     กรรมการ

๙.๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  จัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เครือ่งเสียง ถายภาพ

๑๐. คณะกรรมการฝายสวัสดิการจัดเลี้ยง ประกอบดวย

๑๐.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ

๑๐.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู ครูชำนาญการพเิศษ           รองประธานกรรมการ

๑๐.๓ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑     กรรมการ

๑๐.๔ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย กรรมการ

๑๐.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่  จัดเตรียมอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และประโยชน

สูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อหา

แนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมทั้งใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป

                                           สั่ง ณ วันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

             (นายตรี ศตสังวัตสร)

                                      ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก


