
 
                                                คำสั่งโรงเรียนวัดสระแก้ว 
                                                     ที ่176 /2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
         ประจำปีการศึกษา 2565 
********************************************************************************************************** 
  ด้วยโรงเรียนวัดสระแก้วจัดดำเนินการนิเทศภายในตามโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง พ.ศ.2553   
ที่กำหนดให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดสระแก้วประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ปัญหาใดๆ หาก 
จะพึงมี กำกับ ติดตาม ให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น  ประกอบด้วย 
                1.1 นายเสรี  เจริญกลาง         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว           ประธานคณะกรรมการ 
        1.2 นางรพีพรรณ ผินกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว      รองประธานคณะกรรมการ 
                1.3 นางศุภากร ชุ่มขุนทด    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว      รองประธานคณะกรรมการ 
                1.4 นางสาวนิรมล พงษ์เสดา    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว      รองประธานคณะกรรมการ 
       1.5 นางนวลตา จันทุมา     ครูชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
       1.6 นางอ้อยทิพย์ จันทร์ลิ่ม       ครูชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
       1.7 นางธัญพร ศรีตาแสน        ครูชำนาญการ                         กรรมการ 
       1.8 นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์     ครูชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ   
                1.9 นางจิดาภา ปิยเฉลิมชัย             ครูชำนาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 
           

         2. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที ่ เป็นที่ปรึกษา แนะนำแก้ปัญหา อำนวยความสะดวก กำกับติดตาม 
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

     2.1 นางรพีพรรณ ผินกระโทก       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว     รองประธานคณะกรรมการ  
     2.2 นางศุภากร ชุ่มขุนทด       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว     รองประธานคณะกรรมการ 
     2.3 นางสาวนิรมล พงษ์เสดา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว     รองประธานคณะกรรมการ 
     2.4 นางคุนัญญา ฉิมนอก          ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
     2.5 นางประภีภรณ์ สมิงกล้าทัพ      ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
     2.6 นางเยาวลักษณ์ พิมพ์พิสาร      ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
      2.7 นางอัมพร บัวทอง          ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
      2.8 นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
      2.9 นางจีรพรรณ พระสุพรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 



      2.10 นางจันทรา ตะสูงเนิน             ครูชำนาญการพเิศษ         กรรมการ 
      2.11 นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ ์   ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
      2.12 นางจิดาภา  ปิยเฉลิมชัย   ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 
 
  3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่  ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ตัวบ่งชี้ ตามเครื่องมือของแต่ละมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้และสรุประดับคุณภาพ ส่งหัวหน้า
สายชั้น หัวหน้าสายชั้นสรุปนำส่งฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภายในวันที่ 25  มีนาคม  2566  เพ่ือสรุป
เป็นภาพรวมของโรงเรียน และดำเนินการ ส่งเขต พื้นที่การศึกษาต่อไป มีดังนี้ 
               3.1 มาตรฐาน ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเมิน เก็บข้อมูลจากครูประจำชั้นทุกชั้น ประกอบด้วย 
                     3.1.1 นายเสรี เจริญกลาง          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว        ประธานกรรมการ 
                     3.1.2 นางรพีพรรณ ผินกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    ประธานกรรมการ 
                     3.1.3 นางศุภากร ชุ่มขุนทด        รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    รองประธานกรรมการ 
                     3.1.4 นางสาวนิรมล พงษ์เสดา    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    รองประธานกรรมการ 

           3.1.5 นางคุนัญญา ฉิมนอก           ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
           3.1.6 นางประภีภรณ์ สมิงกล้าทัพ         ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
           3.1.7  นางเยาวลักษณ์ พิมพ์พิสาร       ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.1.8  นางอัมพร บัวทอง           ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.1.9  นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ์    ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.1.10  นางจีรพรรณ พระสุพรรณ์         ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
           3.1.11 นางจันทรา ตะสูงเนิน            ครูชำนาญการพเิศษ         กรรมการ 
           3.1.12 นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ ์           ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.1.13 นางจิดาภา  ปิยเฉลิมชัย             ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 
            
3.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  นิเทศติดตาม ประเมินภายใน  ประกอบด้วย 

ประเมินครูสายชั้นระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประกอบด้วย 
                     3.2.1 นายเสรี เจริญกลาง          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว        ประธานกรรมการ 
                     3.2.2 นางรพีพรรณ ผินกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    รองประธานกรรมการ 
                     3.2.3 นางศุภากร ชุ่มขุนทด        รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    รองประธานกรรมการ 
                     3.2.4 นางสาวนิรมล พงษ์เสดา    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    รองประธานกรรมการ 

           3.2.5 นางคุนัญญา ฉิมนอก            ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
           3.2.6 นางประภีภรณ์ สมิงกล้าทัพ          ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
           3.2.7  นางเยาวลักษณ์ พิมพ์พิสาร        ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
           3.2.8  นางอัมพร บัวทอง            ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.2.9  นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ์     ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.2.10  นางจีรพรรณ พระสุพรรณ์         ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
           3.2.11 นางจันทรา ตะสูงเนิน            ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 



           3.2.12 นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ ์           ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.2.13 นางจิดาภา  ปิยเฉลิมชัย          ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 
 
    3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั 

            3.3.1 นายเสรี เจรญิกลาง          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว        ประธานกรรมการ 
                     3.3.2 นางรพีพรรณ ผินกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    รองประธานกรรมการ 
                     3.3.3 นางศุภากร ชุ่มขุนทด        รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    รองประธานกรรมการ 
                     3.3.4 นางสาวนิรมล พงษ์เสดา    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว    รองประธานกรรมการ 

           3.3.5 นางคุนัญญา ฉิมนอก            ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
           3.3.6 นางประภีภรณ์ สมิงกล้าทัพ          ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
           3.3.7  นางเยาวลักษณ์ พิมพ์พิสาร        ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
           3.3.8  นางอัมพร บัวทอง           ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.3.9  นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ์    ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.3.10  นางจีรพรรณ พระสุพรรณ์         ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
           3.3.11 นางจันทรา ตะสูงเนิน            ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
           3.3.12 นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ ์           ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
           3.3.13 นางจิดาภา  ปิยเฉลิมชัย          ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 
4.  คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  มีหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่างๆทุกมาตรฐาน สรุป

รายงาน จัดทำเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ถูกต้อง  ประกอบด้วย 
  4.1 นางรพีพรรณ   ผินกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว     ประธานกรรมการ 
                     4.2 นางสุนนัทา     สร้อยสวัสดิ์   ครูชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 
                     4.3 นางจิดาภา      ปิยเฉลิมชัย    ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  เต็มความรู้ความสามารถ และให้รับผิดชอบต่อหน้าที่
อย่างสูงสุด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อนักเรียนต่อโรงเรียน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงานผู้บริหารทราบ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม   พ.ศ.  2565 เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 
 
  
 
 
 
      ( นายเสรี  เจริญกลาง ) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว 


