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ค าสั่งโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
ที่  053 / 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

-------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้ด าเนินการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาโดยตลอด เพ่ือให้การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความในมาตรา  39(1)(6) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 

2. คณะกรรมการอ านวยการ 
1) นายชุมพล  สุวิเชียร  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2) นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ ์ คร ู  กรรมการ 
3) นางศุภรา  ศิลปธร  คร ู  กรรมการ 
4) นางสาวธรารัตน์ ทับทิม  คร ู  กรรมการ 
5) นางณัฐตา  หอกุล  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
6) นางสาวมะลิวัลย์ เทพมงค์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษาวินิจฉัยสั่งการให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่คณะกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ  

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1) นางสาวศุภานัน อยู่ทิม  คร ู    
2) นายอิสระ  บุตรมารศรี คร ู   

4. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 
1)   นางวาสนา  นิลทอง   คร ู   
2)   นายฐิติ  ภาคถารีย์ คร ู   

5. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์ คร ู   
2) นางสาวทัศนีย์ สีพรม  คร ู   

6. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ                          
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

1) นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง  คร ู   
2) นางณัฐชยาน์ แก้วไพฑูรย์ คร ู  
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7. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
1) นางสาววราพรรณ ธัญญเจริญ คร ู
2) นางปริศนา  รอดอ่อง  คร ู

8. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

1) นางสาวรัชณี  ปิ่นสุข  คร ู   
2) นาง สาวสุนิสา บิดพันล า คร ู  

ด้านการจัดการศึกษา 
9. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ              

และเกิดประสิทธิผล 
1) นางสาวฐิตารีย์ ศรีบุญเพ็ง คร ู   
2) นางสาวอุทุมพร สุริยวงค ์ คร ู  

10. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1) นางศุภรา  ศิลปธร  คร ู   
2) นางสาวปวีณา แก้วทอง  คร ู   

11. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1) นายสมชาย  อินทะเสน คร ู   
2) นางสมัย  ศรีเรืองพันธ์ คร ู   

12. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้              
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

1) นายวรจักษ์  ชาวด่าน  คร ู   
2) นางสาวพิกุล  สีเสาร์  คร ู   

13. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1) นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ ์ คร ู   
2) นางสาวธรารัตน์ ทับทิม  คร ู   

14. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

1) นางสาวกชนันท์ เจริญสุข  คร ู
2) นางสาวมะลิวัลย์ เทพมงค์  คร ู     

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
15. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1) นางสาวภัสราภรณ์ วันชาติ  คร ู   
2) นางสาวทัศนีย์ สีพรม  คร ู  
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
16. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
1) นางณัฐตา  หอกุล  คร ู   
2) นายสุพร  พันสด  คร ู   

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
17. คณะกรรมการด าเนินงาน  มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
1) นางสาวนุชจร ี แพ่งนคร คร ู   
2) นางสาวภัสราภรณ์    สุขแสวง  คร ู   

คณะกรรมการตามข้อ 3 - 17 มีหน้าที ่ ดังนี้ 
1) ศึกษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและดรรชนีตัวชี้วัดให้ครบถ้วน 
2) สรุปผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมิน 
3) ตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4) ประสานงานและขอความร่วมมือกับบุคลากรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 
5) เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายใน 
ปี 2559 

18. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1) นาง ณัฐตา     หอกุล  คร ู   
2) นางสาวฐิตารีย์ ศรีบุญเพ็ง คร ู
3) นางสาวภัสราภรณ์ วันชาติ  คร ู
4) นางสาวอุทุมพร สุริยวงค ์ คร ู   
5) นางสาวมะลิวัลย์ เทพมงค์  คร ู  
6) นางสาววราพรรณ ธัญญเจริญ คร ู
7) นางสาวทัศนีย์ สีพรม  คร ู  
8) นางสาวพิกุล  สีเสาร์  คร ู

 
 

มีหน้าที ่รวบรวม สรุปรูปเล่ม รายงาน สพม.41  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด             
แก่ทางราชการ  

  
สั่ง  ณ  วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

 
 

( นายชุมพล  สุวิเชียร ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 


