คำสั่งโรงเรียนนำน้อย
ที่ 44 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมรับกำรประเมิน ScQA (แก้ไขเพิ่มเติม)
................................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพ
เที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล โดยมี อ งค์ ป ระกอบ 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ การจั ด การเรี ย นการสอนเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถือเป็ นเรื่ องส าคัญให้โ รงเรียนในสังกัดนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2559-2560 ใช้ในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ดังกล่าว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูในสถานศึกษา โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การเตรียมรับการประเมิน ScQA ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา การทาความเข้าใจในการประเมิน ScQA
รวมถึงขั้นตอนในการประเมิน ประกอบด้วย
1.1 ว่าทีร่ ้อยตรีอดุลย์
อะทะยศ
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
รองประธานกรรมการ
1.3 นางมาลา
ทนันไชย
กรรมการ
1.4 นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
กรรมการ
1.5 นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
1.6 ว่าที่ร้อยตรีมงคล
หนูสา
กรรมการ
1.7 นายกฤษนัส
วังสาร
กรรมการ
1.8 นางสาววรรณิศา
จินนะ
กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางสาวอรอนงค์
จบแล้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรกำรจัดทำ บทนำ: โครงร่ำงองค์กร มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูลต่างๆเพื่อ
ประกอบการทารายงานเป็นโครงร่างองค์กรตามองค์ประกอบ ประกอบด้วย
2.1 นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
ประธานกรรมการ
2.2 นางสุพัฒตา
โนทะนะ
รองประธานกรรมการ
2.3 นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
2.4 นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการ
2.5 นางแพรวไพลิน
ศศิทัตต์
กรรมการ
2.6 ว่าที่ร้อยตรีนพดล
พรมอ้น
กรรมการ
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2.7 นางสาวมนัสนันท์
2.8 นางสาววรรณิศา

สร้อยคาศิริกุล
จินนะ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมกำร หมวด 1 กำรนำองค์กร (Leadership) มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่
เกี่ยวข้องของหมวด 1 นาเสนอเพื่อประชาพิจารณ์ และนาส่งข้อมูลกับฝ่ายจัดทาสื่อนาเสนอ ประกอบด้วย
3.1 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์
อะทะยศ
ประธานกรรมการ
3.2 ว่าที่ร้อยตรีมงคล
หนูสา
รองประธานกรรมการ
3.3 นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
กรรมการ
3.4 นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
3.5 นายกฤษนัส
วังสาร
กรรมการ
3.6 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
3.7 ว่าที่ร้อยตรีนพดล
พรมอ้น
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมกำร หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy) มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องของ
หมวด 2 นาเสนอเพื่อประชาพิจารณ์ และนาส่งข้อมูลกับฝ่ายจัดทาสื่อนาเสนอ ประกอบด้วย
4.1 นายณรงค์
สมศักดิ์
ประธานกรรมการ
4.2 นางวิจิตรตา
ตาดี
รองประธานกรรมการ
4.3 นางสาวปัทมา
ปิยศทิพย์
กรรมการ
4.4 นายบัญชา
ตาดี
กรรมการ
4.5 นางสาวจุฑารัตน์
สุรัตน์ตะนันทกุล
กรรมการ
4.6 นายวัชรพล
เทพสิทธิ์
กรรมการ
4.7 นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ์
กรรมการ
4.8 นางสาวจิรัชญา
ธุระยศ
กรรมการ
4.9 นายนพพล
ต๊ะติ๊บ
กรรมการ
4.10 นางสาวมนัสนันท์
สร้อยคาศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรหมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) มีหน้าที่
รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องของหมวด 3 นาเสนอเพื่อประชาพิจารณ์ และนาส่งข้อมูลกับ
ฝ่ายจัดทาสื่อนาเสนอ ประกอบด้วย
5.1 นางแพรวไพลิน
ศศิทัตต์
ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวพัชรี
ปามะ
รองประธานกรรมการ
5.3 นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
กรรมการ
5.4 นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
5.5 นางสาวพรชนก
ขัติวงษ์
กรรมการ
5.6 นายศุภณัฐ
วงศ์สกุล
กรรมการ
5.7 นายมงคล
แดงฟู
กรรมการ
5.8 นายชูชาติ
ใจบุญ
กรรมการ
5.9 นายสิทธิชัย
ศศิทัตต์
กรรมการ
5.10 นางสาววลัยพร
ต๊ะติ๊บ
กรรมการ
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5.11 นางสาวอรอนงค์

จบแล้ว

กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมกำรหมวด 4 กำรวัด วิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ (Measurement Analysis
improvement of organization performent ) มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของหมวด 4 นาเสนอเพื่อประชาพิจารณ์ และนาส่งข้อมูลกับฝ่ายจัดทาสื่อนาเสนอ ประกอบด้วย
6.1 นางอมรรัตน์
กอชาลี
ประธานกรรมการ
6.2 นางรวงทอง
ธุระยศ
รองประธานกรรมการ
6.3 นายเรืองเดช
ปันอ้าย
กรรมการ
6.4 นางสุวภา
เหมภัทรสุวรณ
กรรมการ
6.5 นางสาวน้าเพชร
สิงหราไชย
กรรมการ
6.6 นางสาวอุมาวดี
วงษ์มิตร
กรรมการ
6.7 นายชาติชาย
ทองแดง
กรรมการ
6.8 นายอนุรักษ์
ผาบสละ
กรรมการ
6.9 นางสาวอาริสา
วิชัยต๊ะ
กรรมการ
6.10 นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมกำรหมวด 5 บุคลำกร (Workforce) มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของหมวด 5 นาเสนอเพื่อประชาพิจารณ์ และนาส่งข้อมูลกับฝ่ายจัดทาสื่อนาเสนอ ประกอบด้วย
7.1 นางอรนุช
ขาลพรหม
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
รองประธานกรรมการ
7.3 นางสาวยุพิน
แซ่โซ้ง
กรรมการ
7.4 นางพิกุล
เมฆนภา
กรรมการ
7.5 นางปริยากร
คาส่าง
กรรมการ
7.6 นางชนิดา
กิติตุ้ย
กรรมการ
7.7 นางสาวบุณณดา
บัณฑิต
กรรมการ
7.8 นางสาวพิชญ์ชลิดา
วงสิริบวรกุล
กรรมการ
7.9 นางสาวณธาดา
เรืองการินทร์
กรรมการ
7.10 นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมกำรหมวด 6 กำรปฏิบัติกำร (Operations) มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่
เกี่ยวข้องของหมวด 6 นาเสนอเพื่อประชาพิจารณ์ และนาส่งข้อมูลกับฝ่ายจัดทาสื่อนาเสนอ ประกอบด้วย
8.1 นางสุพัฒตา
โนทะนะ
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
รองประธานกรรมการ
8.3 นางประภัสสร
อัทธยศ
กรรมการ
8.4 นางมาลา
ทนันไชย
กรรมการ
8.5 นางสาวกัญชลี
เกียรติกิติภักดิ์
กรรมการ
8.6 นายสัจจะ
รุณวุฒิ
กรรมการ
8.7 นางสาววรรณี
ปันอ้าย
กรรมการ
8.8 นางสาวนิ่มนภา
หลวงปัน
กรรมการ
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8.9 นายโชติทิวัตถ์
8.10 นางสาวบุญญารัตน์
8.11 นายปริวัชร
8.12 นางสาวกัลยกานต์
8.13 นางสาวณัฎฐ์ญดา

ธุระกิจ
ข่มอาวุธ
งามเชย
จักคามาละ
วงศ์สิทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมกำรหมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องของ
หมวด 7 นาเสนอเพื่อประชาพิจารณ์ และนาส่งข้อมูลกับฝ่ายจัดทาสื่อนาเสนอ ประกอบด้วย
9.1 นางสาววรรณิศา
จินนะ
ประธานกรรมการ
9.2 นางนันทวัน
แดงฟู
รองประธานกรรมการ
9.3 นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการ
9.4 นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการ
9.5 นางแพรวไพลิน
ศศิทัตต์
กรรมการ
9.6 ว่าที่ร้อยตรีนพดล
พรมอ้น
กรรมการ
9.7 นางสาวอรอนงค์
จบแล้ว
กรรมการและเลขานุการ
9.8 นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ในการประเมิน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2
พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย
10.1 ว่าที่ร้อยตรีมงคล
หนูสา
ประธานกรรมการ
10.2 นายบัญชา
ตาดี
รองประธานกรรมการ
10.3 นายชูชาติ
ใจบุญ
กรรมการ
10.4 นางพิกุล
เมฆนภา
กรรมการ
10.5 นางสาววาสนา
มาไชย
กรรมการ
10.6 นางสาววรรณิศา
จินนะ
กรรมการและเลขานุการ
10.7 นางสาวอรอนงค์
จบแล้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำข้อมูลนำเสนอ มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลแต่ละหมวด จัดทา VTR ในการเสนอ
ของการประเมิน โดยประสานข้อมูลจากกรรมการทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย
11.1 นายธวัช
พรมี
ประธานกรรมการ
11.2 นางสาวอุมาวดี
วงษ์มิตร
กรรมการ
11.3 นายณัฐวิทย์
วงค์เวียน
กรรมการและเลขานุการ
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอข้อมูล
12.1 นายมงคล
12.2 นายณัฐวิทย์
12.3 นายกฤษนัส

มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน โปรเจกเตอร์หรือ
ประกอบด้วย
แดงฟู
ประธานกรรมการ
วงค์เวียน
กรรมการ
วังสาร
กรรมการและเลขานุการ
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13. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วม
การประเมิน โดยเตรียมช่อดอกไม้ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ประกอบด้วย
13.1 นางมาลา
ทนันไชย
ประธานกรรมการ
13.2 นางจันธิรา
วรศรี
รองประธานกรรมการ
13.3 นางสาวพรชนก
ขัติวงษ์
กรรมการ
13.4 นางสาวพิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล
กรรมการ
13.5 นางสาวจิรัชญา
ธุระยศ
กรรมการ
13.6 นางสาวกัลยกานต์ จักคามาละ
กรรมการ
13.7 นางสาวณธารา
เรืองการินทร์
กรรมการ
13.8 นางขวัญเรือน
ถาเมือง
กรรมการ
13.9 นางสาววาสนา
มาไชย
กรรมการ
13.10 นางชนิดา
กิติตุ้ย
กรรมการและเลขานุการ
13.11 นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ ช่อดอกไม้สาหรับกรรมการ อาหารว่าง
อาหารกลางวัน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
14.1 นางจันธิรา
วรศรี
ประธานกรรมการ
14.2 นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
กรรมการ
14.3 นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
กรรมการ
14.4 นางสุพัตฒา
โนทะนะ
กรรมการ
14.4 นางอรนุช
ขาลพรหม
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
ว่าที่ร้อยตรี
( อดุลย์ อะทะยศ )
ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อย

