
 
ค าสั่งโรงเรียนนาน้อย 

ที ่ 205/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบส่ี  

* * * * * * * * * * * * * * 
  เนื่องด้วย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) จะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนนาน้อย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นโรงเรียน
นาน้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ  ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่ ประสานงาน  ควบคุม  ติดตาม และอ านวยการให้การประเมินคุณภาพ

ภายในโรงเรียนนาน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
   1.  ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  อะทะยศ ประธานกรรมการ 
   2.  นายบุญฤทธิ์   ชาเตียม  กรรมการ 

3.  นางจันธิรา   วรศรี  กรรมการ   
4.  ว่าที่ร้อยตรีมงคล  หนูสา  กรรมการ 
5.  นายกฤษนัส   วังสาร  กรรมการ 
6.  นางรวงทอง   ธุระยศ  กรรมการ 
7.  นางสาวกนิษฐา  รัตน์น้ าหิน กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางสาววรรณิศา  จินนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน         
มีหน้าทีเ่ตรียมและติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน  ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1. นางสาวปัทมา   ปิยศทิพย์  ประธานกรรมการ 
2. นางแสงดาว   ปัญญาวงศ์  กรรมการ 

   3. นายโชติทิวัตถ์       ธุระกิจ   กรรมการ 
   4. นางสาวกัญชลี   เกียรติกิติภัคดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
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 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
   1. นางจันธิรา   วรศรี         ประธานกรรมการ 

2. นางประภัสสร   อัทธยศ   กรรมการ 
3. นางสาวสุธิตา    ธนะสูตร   กรรมการ 
4. นางสาววลัยภรณ ์  ต๊ะติ๊บ   กรรมการและเลขานุการ 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1. นายมงคล   แดงฟู   ประธานกรรมการ 
2. นายสัจจะ   รุณวุฒิ   กรรมการ 
3. นางสาวพรสวรรค์    อมรทิพย์วงศ์  กรรมการ 
4. นางสาวพิชญ์ชลิดา  วงสิริบวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุรัตน์ตะนันทกุล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรชนก    ขัติวงษ์   กรรมการ 
3. นายธีรดนย์     อินแสง   กรรมการ 
4. นางสาวนิ่มนภา  หลวงปัน  กรรมการและเลขานุการ 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยตีฆะ   กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวอาริสา  วิชัยต๊ะ   กรรมการ 
3. นางสาวสโรชา    มารัตน์   กรรมการ 
4. นางอมรรัตน์    กอชาลี   กรรมการและเลขานุการ 

  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1. นายศุภณัฐ   วงศ์สกุล   ประธานกรรมการ 

 2. นายบัญชา     ตาดี   กรรมการ 
3. นางสาวพัชรี   ปามะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

         1. นางปริยากร   ค าส่าง   ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณี   ปันอ้าย   กรรมการ 
3. นางสาวกัลยา    พอใจ   กรรมการ 
4. นางสาวเสาวลักษณ์    อุ่นเรือน   กรรมการ 
5. นางสาวบุญญารัตน์  ข่มอาวุธ   กรรมการและเลขานุการ 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1. นายบุญฤทธิ์   ชาเตียม   ประธานกรรมการ 

2. นายนพพล   ต๊ะติ๊บ   กรรมการ 
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3. นางสาววรกานต์    ต๊ะน้อย   กรรมการ 
4. นางนวรัตน์   น้อยทรง   กรรมการและเลขานุการ 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1. นายกฤษนัส   วังสาร   ประธานกรรมการ 
 2. นายปริวัชร     งามเชย    กรรมการ 

3. นางพิกุล     เมฆนภา   กรรมการ 
 4. นายวัชรพล   เทพสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ  
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1. นายชาติชาย     ทองแดง   ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิชัย   ศศิทัตต์   กรรมการ   
3. นายอนุรักษ์    ผาบสละ   กรรมการ 
4. นายจักรสุรเชษฐ์    แถวอุดมชัย  กรรมการ 

     5. นางสาวกัลยกานต์    จักค ามาละ  กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       

  1. นางสาวจีรนันท์    สร้อยค าศิริกุล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผกาวดี    ปันปั๋น   กรรมการ 
3. นายณรงค์   สมศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. นางสาววรรณิศา  จินนะ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา    ต๊ะกับ   กรรมการ 
3. นางสาวอรอนงค์   จบแล้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฉรียา  เรืองนาราบ  กรรมการ 
3.  นางสาวณัฎฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1. นางรวงทอง     ธุระยศ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบุณณดา  บัณฑิต   กรรมการ 
3. นางสาวสุพัตรา    ขัติพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล   หนูสา   ประธานกรรมการ 
2. นายชูชาต ิ   ใจบุญ   กรรมการ 
3. นางสาวอริศรา    ดีบุญ   กรรมการ 
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4. นางสาวเปมิกา    นาอุ๋ย   กรรมการ 
5. นายเรืองเดช   ปันอ้าย   กรรมการและเลขานุการ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1. นายธวัช   พรมี   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบุณญานุช    สีแก้ว   กรรมการ  
3. นายณัฐวิทย์    วงค์เวียน  กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1. นางนันทวัน   แดงฟู   ประธานกรรมการ 
2. นางสุวภา   เหมภัทรสุวรรณ  กรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  พรมอ้น   กรรมการและเลขานุการ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1. นางสาวน้ าเพชร  สิงหราไชย  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาริษา    มงคล   กรรมการ 
3. นางสาวอุมาวดี    วงษ์มิตร   กรรมการและเลขานุการ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1. นางอรนุช   ขาลพรหม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุพัตรา  ลังกาใจ   กรรมการ 
3. นางสาวยุพิน    แซ่โซ้ง   กรรมการและเลขานุการ 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาวกนิษฐา  รัตน์น้ าหิน  ประธานกรรมการ 
2. นางชนิดา   กิติตุ้ย   กรรมการ 
3. นายวัชระ     พรมกามินทร์  กรรมการ 
4. นางสุดาพร   เหรียญพิมาย  กรรมการและเลขานุการ  

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1. นางสุพัฒตา   โนทะนะ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวโสภิดา    บุญรังษี   กรรมการ 
3. นางวิจิตรตา   ตาดี   กรรมการและเลขานุการ  
 

3. คณะกรรมการต้อนรับ มีหน้าที่กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมิน 
เตรียมการน าเสนอ ประกอบด้วย 

   1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต ์  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวณัฎฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์   รองประธานกรรมการ 
   3. นางณธารา   เรืองการินทร์  กรรมการ 
   4. นางสาวขวัญเรือน  ปานต๊ะระษ ี  กรรมการ 
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   5. นางสาววาสนา  มาไชย   กรรมการ 
   6. นางสาวอรอนงค์  จบแล้ว   กรรมการและเลขานุการ  
 

4.  คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่จัดเตรียมระบบเสียงและการน าเสนอ บันทึกภาพหรือวิดีโอ ณ สถานที่รับ
การประเมิน ประกอบด้วย 

1. นายมงคล   แดงฟู   ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิชัย   ศศิทัตต์   รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤษนัส   วังสาร   กรรมการ 
4. นายณัฐวิทย์    วงค์เวียน  กรรมการและเลขานุการ 

                                                                           
5.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียม ดูแล ตกแต่ง สถานที่รับการประเมิน ณ ห้องประชุม และ
บริเวณรอบๆโรงเรียนให้สะอาดและสวยงาม ประกอบด้วย 

1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  หนูสา   ประธานกรรมการ 
2. นายชูชาต ิ   ใจบุญ   รองประธานกรรมการ 
3. นายบัญชา   ตาดี   กรรมการ 
4. นายศุภณัฐ   วงศ์สกุล   กรรมการ  
5. นางสาวพรชนก  ขัติวงศ์   กรรมการ 
6. นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
7. นางพิกุล     เมฆนภา   กรรมการ 
8. นางสาวอรอนงค์   จบแล้ว   กรรมการ 
9. นางสาววรรณิศา  จินนะ   กรรมการและเลขานุการ 

       
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
    สั่ง ณ วันที่  22  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
     

   ว่าที่ร้อยตรี 
(อดุลย์  อะทะยศ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย 
 


