
  

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
ที่  ๓   /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
*************************************** 

 ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) เพ่ือรับการประเมินรางวัล
คุณภาพ ระดับ ScQA ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของโรงเรียน
โพธินิมิตวิทยาคม เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาตตามความในมาตรา ๓๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ ตึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 ๑) นางแน่งน้อย   เพ็งพันธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางชิดชนก    สุภารัตน์   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางทองสา    ทวีโชติ    รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายปวริศร์    โตน้ า    รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางสาวอารีย์   เอ่ียมงาม   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายคมสันติ์    ดางาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. วางนโยบายในการเตรียมงานรับการประเมิน 
 ๒. ประชุมชี้แตงท าความเข้าใตและติดตามงานตากทุกหน่วยงาน 
 ๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ปัญหาให้การด าเนินงานของฝ่ายต่าง  ๆ ให้
 เรียบร้อย 
 ๔. ติดตามงานตากทุกหน่วยงานและดูแลการตัดการเตรียมการให้เรียบร้อยทุกหน่วยงาน 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
    ๒.๑ คณะกรรมกำรจัดท ำโครงร่ำงองค์กร ประกอบด้วย 
 ๑) นางคมสันติ์  ดางาม    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมควร    พ่อวงษ์    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายนิธิ    ทองเปี่ยม   กรรมการ 
 ๔) ว่าที่ ร.ต.วันชัย   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
 ๕) นางสาวสุชญา   แสงฉลวย   กรรมการ 
 ๖) นางเอ้ือมพร    เบ็ญนา    กรรมการ 
 ๗) นางสาวสุภัทรา บุญพัชรชัย   กรรมการ 
 ๘) นาวสาวตันติรา   ทรัพย์อนันต์   กรรมการและเลขานุการ 

   /๙) นางสาวนันท์ณภัส...   



๒ 

 

 ๙) นางสาวนันท์ณภัส   ดอกกุหลาบ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑.ประชุม วางแผน ด าเนินการ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลในการตัดท าโครงร่างองค์กรโรงเรียน
 โพธินิมิตวิทยาคม ได้แก่ลักษณะขององค์กร และสภาวะองศ์กร 
   ๒. ศึกษาการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารตัดการด้วนระบบคุณภาพ OBECQA ตาม
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๓. ตัดพิมพ์ เรียบเรียงข้อมูลโครงร่างองค์กรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมให้เสร็ตสิ้น และตรวตสอบความ
 ถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด 
 ๔. ประสาน ตัดหาและรวบรวม เรียบเรียง ตัดท าเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๕. น าเอกสารประกอบที่เสร็ตสมบูรณ์เข้ารับการรายงานและตัดซุ้มนิทรรศการให้เรียบร้อย 
 

    ๒.๒ คณะกรรมกำรจัดท ำหมวด ๑ กำรน ำองค์กร ประกอบด้วย 
 ๑) นางอภิญญา  พลสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
 ๒) ว่าที่ ร.ต.วันชัย    เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวอนัญญา    อัตนัย    กรรมการ 
 ๔) นางอ าไพพรรณ   น้อยหนูตัตุรัส   กรรมการ 
 ๕) นางสาววิมลทิพย์    ขันที    กรรมการ 
 ๖) นางสาวสุชาดา   มั่นสุ่ม    กรรมการ 
 ๗) นางสาวชญานิศ เตียงตั้ง    กรรมการ 
 ๘) นายสิทธา    เสาร์แดน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวเดือนฉาย    หนูแสนดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่๑.ประชุม วางแผน ด าเนินการ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลในการตัดท า หมวด ๑ การน าองค์กร 
  ได้แก่ ๑.๑ การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง และ ๑.๒ การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๒. ศึกษาการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารตัดการด้วนระบบคุณภาพ OBECQA ตาม
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๓. ตัดพิมพ์ เรียบเรียงข้อมูลหมวด ๑ หมวด และหมวด ๗ หัวข้อ ๗.๔ ให้เสร็ตสิ้น และตรวตสอบ
 ความถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด 
 ๔. ประสาน ตัดหาและรวบรวม เรียบเรียง ตัดท าเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๕. น าเอกสารประกอบที่เสร็ตสมบูรณ์เข้ารับการรายงานและตัดซุ้มนิทรรศการให้เรียบร้อย 
 

    ๒.๓ คณะกรรมกำรจัดท ำหมวด ๒ กลยุทธ์  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวอารีย์   เอ่ียมงาม   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรุ่งฤดี   หลวงเตริญ   กรรมการ 
 ๓) นางสาวเสาวนิดย์   มงคลสกุณี   กรรมการ 
 ๔) นางสาวอนัญญา อัตนัย    กรรมการ 
 ๕) นางสาววิมลทิพย์   ขันที    กรรมการ 
 ๖) นางสาววิภาพร   ธรรมสา    กรรมการ 
 ๗) นาวสาวสุขญา   แสงฉลวย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวกมลมาศ  ยูรักคุณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มหีน้าที่... 



๓ 

 

มีหน้ำที่ ๑. ประชุม วางแผน ด าเนินการ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลในการตัดท า หมวด ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๒.๑ การตัดท ากลยุทธ์ ๒.๒ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒. ศึกษาการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารตัดการด้วนระบบคุณภาพ OBECQA ตาม
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๓. ตัดพิมพ์ เรียบเรียงข้อมูลหมวด ๒ ให้เสร็ตสิ้น และตรวตสอบความถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 ๔. ประสาน ตัดหาและรวบรวม เรียบเรียง ตัดท าเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๕. น าเอกสารประกอบที่เสร็ตสมบูรณ์เข้ารับการรายงานและตัดซุ้มนิทรรศการให้เรียบร้อย 
   ๒.๔ คณะกรรมกำรจัดท ำหมวด ๓ นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
 ๑) นายปวริศร์    โตน้ า    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเรวดี    เวียงอ าพล   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเมธี    แปนเมือง   กรรมการ 
 ๔) นายปรีดา    ชื่นกลิ่นธูป                 กรรมการ 
 ๕) นางนิตวรรณ   ค าวังพฤกษ์   กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิกานต์   ศักดาณรงค์   กรรมการ 
 ๗) นางอารีรัตน์  ต าปาตีน    กรรมการ 
 ๘) นางสาวร าไพ   มีแก้ว    กรรมการ 
 ๙) นางสาวอนัญญา   อัตนัย    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางอนงค์นาถ   สงธิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑.ประชุม วางแผน ด าเนินการ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลในการตัดท า หมวด ๓ นักเรียนผู้มี
 ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ๓.๑ เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ๓.๒ ความผูกพัน
 ของนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๒. ศึกษาการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารตัดการด้วนระบบคุณภาพ OBECQA       
 ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๓. ตัดพิมพ์ เรียบเรียงข้อมูลหมวด ๓ และหมวด ๗ หัวข้อ ๗.๒ ให้เสร็ตสิ้น และตรวตสอบความ
 ถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด 
 ๔. ประสาน ตัดหาและรวบรวม เรียบเรียง ตัดท าเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๕. น าเอกสารประกอบที่เสร็ตสมบูรณ์เข้ารับการรายงานและตัดซุ้มนิทรรศการให้เรียบร้อย 
    ๒.๕ คณะกรรมกำรจัดท ำหมวด ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้    ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเตริญ   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกฤชสร   บุญธรรมเตริญ   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมควร  พ่อวงษ์    กรรมการ                  
 ๔) นางตีรนันท์  คันธีสาร    กรรมการ 
 ๕) นายนิธิ    ทองเปี่ยม   กรรมการ 
 ๖) นางสาวธีรารัตน์   ตันเตริญ    กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์   กรรมการ 
 ๘) นางสาวตันติรา ทรัพย์อนันต์   กรรมการและเลขานุการ  
 ๙) นางสาวทิพามณี   หาผล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 



๔ 

 

มีหน้ำที่ ๑.ประชุม วางแผน ด าเนินการ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลในการตัดท า หมวด ๔ การวัด        
 การวิเคราะห์ และการตัดการความรู้ประกอบด้วย ๔.๑ การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการ  
 ด าเนินงานของโรงเรียน และ ๔.๒ การตัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. ศึกษาการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารตัดการด้วนระบบคุณภาพ OBECQA ตาม
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๓. ตัดพิมพ์ เรียบเรียงข้อมูลหมวด ๔ และหมวด ๗ หัวข้อ ๗.๑ ให้เสร็ตสิ้น และตรวตสอบความ
 ถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด 
 ๔. ประสาน ตัดหาและรวบรวม เรียบเรียงเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๕. น าเอกสารประกอบที่เสร็ตสมบูรณ์เข้ารับการรายงานและตัดซุ้มนิทรรศการให้เรียบร้อย 
   ๒.๖ คณะกรรมกำรจัดท ำหมวด ๕ บุคลำกร    ประกอบด้วย 
 ๑) นางชิดชนก  สุภารัตน์    ประธานกรรมการ 
 ๒) ว่าที่ ร.ต.วันชัย   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาววิมลมาศ สังฆะวัน    กรรมการ 
 ๔) นายมงคล    อินทร์เรือง   กรรมการ 
 ๕) นางสาวนันทกานต์   ค านวนวัย                    กรรมการ 
 ๖) นางสาวเสาวนิตย์      มงคลสกุณี                  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นายพิพากษา          สุทธินา                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่๑. ประชุม วางแผน ด าเนินการ ประสานงานละรวบรวมข้อมูลในการตัดท า หมวด ๕    
             บุคลากร ประกอบด้วย ๕.๓ สภาพแวดล้อมของบุคลากร และ ๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร 
   ๒. ศึกษาการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารตัดการด้วนระบบคุณภาพ OBECQA ตาม
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๓. ตัดพิมพ์ เรียบเรียงข้อมูลหมวด ๕ และหมวด ๗ หัวข้อ ๗.๓ และ ๗.๕ ให้เสร็ตสิ้น และตรวตสอบ
 ความถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด 
 ๔. ประสาน ตัดหาและรวบรวม เรียบเรียง ตัดท าเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๕. น าเอกสารประกอบที่เสร็ตสมบูรณ์เข้ารับการรายงานและตัดซุ้มนิทรรศการให้เรียบร้อย 
 

    ๒.๗ คณะกรรมกำรจัดท ำหมวด ๖ กำรปฏิบัติกำร  ประกอบด้วย 
         ๑) นายทองสา        ทวีโชติ                    ประธานกรรมการ 
         ๒) นางสุชัญญา      ดุษฎีอ าไพ                    รองประธาน 
         ๓) นางกฤษณี          สุริยาแสงศรี                 กรรมการ 
         ๔) นางสาวนวลศิริ    สันติสวัสดิ์                  กรรมการ 
         ๕) นายสุพล             ตันทรี                          กรรมการ 
         ๖) นางนิรมิต            วงค์ภาดี                     กรรมการ 
         ๗) นางสาวประนอม   แฟงวัด                       กรรมการ 
         ๘) นางณัฐญาณ์         ตอกแก้ว                      กรรมการ 
         ๙) นางสาวตินดา       คงเตริญติตติกุล             กรรมการ 
         ๑๐) นางสาววิรัด       ช่อดาว                          กรรมการ 
         ๑๑) นางสาวพัชรินทร์ บุญสาง    กรรมการ 

/๑๒) นางสาวขวัญสุดา... 



๕ 

 

         ๑๒) นางสาวขวัญสุดา กองช้าง                    กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๓) นางขนิษฐา          ทิพย์มงคล                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่๑.ประชุม วางแผน ด าเนินการประสานงานและรวบรวมข้อมูลในการตัดท า หมวด ๖ การปฏิบัติการ 
             ประกอบด้วย ๖.๑ กระบวนการท างาน และ ๖.๒ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
   ๒. ศึกษาการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารตัดการด้วนระบบคุณภาพ OBECQA ตาม
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๓. ตัดพิมพ์ เรียบเรียงข้อมูลหมวด ๖ ให้เสร็ตสิ้น และตรวตสอบความถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 ๔. ตัดเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๕. น าเอกสารประกอบที่เสร็ตสมบูรณ์เข้ารับการรายงานและตัดซุ้มนิทรรศการให้เรียบร้อย 
    ๒.๘ คณะกรรมกำรจัดท ำ หมวด ๗ ผลลัพธ์  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวอารีย์  เอ่ียมงาม                           ประธานกรรมการ 
 ๒) นายคมสันต์    ดางาม    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายปวริศร์        โตน้ า                                    กรรมการ 
 ๔) นางสาวตันทร์ติรา ทรัพย์อนันต์                  กรรมการ 
 ๕) นางสาวเสาวนิตย์    มงคลสกุล                           กรรมการ 
 ๖) นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเตริญ                             กรรมการ 
 ๗) นางสุกัลยา            ค านวนวัย                         กรรมการ 
 ๘) นางดวงพร        ไชยรุตม์                                กรรมการ 
 ๙) นางสาวอนัญญา อัตนัย    กรรมการ 
 ๑๐) นางอภิญญา พลสวัสดิ์   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวขวัญสุดา กองช้าง    กรรมการ 
 ๑๒) นางอนงค์นาถ   สงธิ    กรรมการ  
 ๑๓) นางขนิษฐา   ทิพย์มงคล   กรรมการ 
 ๑๔) นายสิทธา  เสาร์แดน   กรรมการ 
 ๑๕) นายนิธิ  ทองเปี่ยม   กรรมการ 
 ๑๖) นางสาววิมลมาศ สังฆะวัน    กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวสุชญา แสงฉลวย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) ว่าที่ ร.ต.หญิงคณิตา  ขันธชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑.ประชุม วางแผน ด าเนินการ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลในการตัดท า หมวด ๗  ผลลัพธ์ 
   ๒. ศึกษาการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารตัดการด้วนระบบคุณภาพ OBECQA ตาม
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๓. ตัดพิมพ์ เรียบเรียงข้อมูลโครงร่างองค์กรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมให้เสร็ตสิ้น และตรวตสอบความ
 ถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด 
 ๔. ตัดเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๕. น าเอกสารประกอบที่เสร็ตสมบูรณ์เข้ารับการรายงานและตัดซุ้มนิทรรศการให้เรียบร้อย 

/๒.๙ คณะกรรมการตัดท า... 
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    ๒.๙ คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
OBECQA ตำมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เอกสำรของคณะกรรมกำร แผ่นพับ
และตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร  ประกอบด้วย 
 ๑) นางอ าไพพรรณ น้อยหนูตัตุรัส   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางพัชรินทร์  ไม้เกษ    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวกฤชสร   บุญธรรมเตริญ   กรรมการ 
 ๔) นางสาวตันทร์ฉาย   โภคมูลผล   กรรมการ 
 ๕) นางสาวสุชญา แสงฉลวย   กรรมการ 
 ๖) นางสาววิมลทิพย์   ขันที    กรรมการ 
 ๗) นายพิพากษา  สุทธินา    กรรมการ 
 ๘) นางเอ้ือมพร    เบ็ญนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวสิราวรรณ เสี่ยงบุญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. ตัดท า ตัดพิมพ์ปกและรวบรวมรายงาน ๗ หมวด ตากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
   ๒. ตรวตสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัดท ารูปเล่มรายงานให้สมบูรณ์พร้อมเสนอต่อฝ่ายบริหารและ
 ส่งรายงานให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 ๓. ตรวตสอบเอกสารให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 ๔. ตัดท าสูติบัตรและก าหนดการให้คณะกรรมการและบุคคลที่มาร่วมงานทุกคน 
 ๕. ตัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ใบคั่นให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
    ๒.๑๐ คณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวอารีย์  เอ่ียมงาม                           ประธานกรรมการ 
 ๒) นายคมสันต์    ดางาม    รองประธานกรรมการ 
 ๓) ว่าที่ ร.ต. วันชัย  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา                 กรรมการ 
 ๔) นางสาวตินดา  คงเตริญติตติกุล                  กรรมการ 
 ๕) นางพัชรินทร์  ไม้เกษ    กรรมการ 
 ๖) นายสิทธา  เสาร์แดน                             กรรมการ 
 ๗) นางสาวอุมาพร ผาตันทร์    กรรมการ 
 ๘) นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์                              กรรมการ 
 ๙) นายสมควร  พ่อวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวรุ่งฤดี หลวงเตริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้ำที่ ๑. ตัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวตเยี่ยม เช่น หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการสอนพร้อมบันทึก
หลังการสอนของครูผู้สอน สรุปผลรายงานการประชุม สรุปผลบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ ผลงานกลุ่มสาระฯ
ในด้านต่างๆ (โล่ เกียรติบัตร ผลการประกวด รางวัล สื่อการสอน ฯลฯ) และผลงานนักเรียน/Portfolio เป็นต้น 
 ๒. ตรวตสอบความถูกต้องของเอกสารให้สมบูรณ์ท่ีสุด  
 ๓. ตัดเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
 ๔. น าเสนอผลงานด้านการตัดการเรียนการสอน (Independent Study : IS) 
 

/๒.๑๑ คณะกรรมการ 
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    ๒.๑๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำเสนอกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ประกอบด้วย 
 ๑) นายทองสา    ทวีโชติ    ประธานกรรมการ 

๒) นางณัฐญาณ์  ตอกแก้ว    รองประธานกรรมการ  

๓) นางพัชรินทร์  ไม้เกษ    กรรมการ 

 ๔) นางอ าไพพรรณ   น้อยหนูตัตุรัส   กรรมการ 

 ๕) นายสิทธา  เสาร์แดน   กรรมการ 

 ๖) นางสาวธีรารัตน์ ตันเตริญ    กรรมการ 

 ๗) นางสาวสุภาวดี มุ้ยตีน    กรรมการ 

 ๘) นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ    กรรกมาร 

 ๙) นางสาวขวัญสุดา กองช้าง    กรรมการ 

 ๑๐) นายสุรโชค  สังฆธรรม   กรรมการ 

 ๑๑) นายพิพากษา   สุทธินา    กรรมการ 

 ๑๒) นายมงคล  อินทร์เรือง   กรรมการ 

 ๑๓) นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ    กรรมการ 

 ๑๔) นางสาวอนัญญา อัตนัย    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕) นายวสันต์  ศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ตัดท าวิดีทัศน์  เรียบเรียงบท  อัดเสียง  และตรวตสอบภาพกับบทให้สอดคล้องกัน  มุ่งน าเสนอการ
 ตัดการศึกษาของโรงเรียนให้ครบถ้วน 

 ๒. ดูแลให้การน าเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
 มอบหมายอย่างเต็มความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๒.๑๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ น ำสักกำระหลวงปู่ขำวและติดตำมคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
 ๑) นางเรวดี  เวียงอ าพล   ประธานกรรมการ 

 ๒) นางคัมภีรัย  แก้วหาญ   กรรมการ 

 ๓) นางนิตวรรณ  ค าวังพฤกษ์   กรรมการ 

 ๔) นางสาวกนกวรรณ เรืองแสง   กรรมการ 

 ๕) นายสิทธา  เสาร์แดน   กรรมการ 
 ๖) นางอภิญญา  พลสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. ตัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียนต้อนรับ ประชุมให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ กับคณะกรรมการนักเรียน 

 ๒. ตัดเตรียมนักเรียน ๕ คน ดูแล บริการคณะกรรมการและประสานงานกับครูตลอดการประเมิน 

๓. คัดเลือกนักเรียนที่มีไหวพริบและเหมาะสมมาเป็นคณะกรรมการต้อนรับ 

๔. ให้ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับกิตกรรมของโรงเรียนที่นักเรียนควรทราบ  
๕. ซักซ้อมการให้สัมภาษณ์ของนักเรียนรวมทั้งกิริยามารยาทของนักเรียน 

๖. ตัดเตรียมนักเรียนน าเสนอผลงานโดยฝึกซ้อมน าเสนอผลงานตามตุดการน าเสนอต่าง ๆ  
๗. ก ากับติดตามดูแลนักเรียนในวันประเมิน  
๘. ตัดหาเข็มกลัดดอกไม้ต้อนรับและดอกไม้สักการะหลวงปู่ขาว 

    ๒.๑๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ / ดูแลควำมสะอำด  ประกอบด้วย 
 ๑) นายทองสา  ทวีโชติ     ประธานกรรมการ 

/๒) นางณัฐญาณ์  
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 ๒) นางณัฐญาณ์  ตอกแก้ว    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวอุมาพร ผาตันทร์    กรรมการ 
 ๔) นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน   กรรกการ 
 ๕) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกท่าน  กรรมการ 
 ๖) นายวสันต์    ศรีเมือง    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นายสุรโชค  สังฆธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ดูแลพนักงานชาย/หญิง ล้างบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงวันก่อนที่ตะมีการประเมิน  
๒. ตัดวางโต๊ะน าเสนอผลงาน และตกแต่งห้องประชุมทองดี เพื่อเตรียมรับการประเมิน 
๓. อ านวยความสะดวกในการตัดสถานที่ต่าง ๆ 
๔. ดูแลตรวตสอบ บานประตู / หน้าต่าง /บอร์ด / โต๊ะ / เก้าอ้ี ฯลฯ ของทุกห้องทุกอาคารให้

 เรียบร้อยและมีความปลอดภัย กรณีมีช ารุด เสียหาย ให้แต้งซ่อมแซมให้เสร็ต 
๕. ก ากับ  ดูแล  สภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน ให้สวยงาม สะอาด ร่มร่ืน กรณีเสื่อมโทรม 

 เช่น สีลอก สีถลอก หรือดูแล้วไม่เหมาะสมให้เสนอคณะกรรมการอ านวยการเพื่อซ่อมแซม 
๖. ดูแลท าความสะอาด พ้ืนห้อง ประตู หน้าต่าง กระตก ผนัง ตามอาคารเรียนให้เรียบร้อย 
๗. แม่บ้านดูแลห้องน้ าของคณะกรรมการ ครูและนักเรียนให้สะอาดพร้อมรับการบริการ 

    ๒.๑๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรในหอประชุม ประกอบด้วย 

  ๑) นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา    ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาวกฤชสร   บุญธรรมเตริญ   รองประธานกรรมการ 

  ๓) นางอ าไพพรรณ น้อยหนูตัตุรัส   กรรมการ 

  ๔) นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์   กรรมการ 

  ๕) นางสาวสิราวรรณ เสี่ยงบุญ    กรรมการ 

  ๖) นางสาววิมลทิพย์ ขันที    กรรมการ 

  ๗) นางสาวสุภาวดี มุ้ยตีน    กรรมการและเลขานุการ 

  ๘) นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ตัดท าก าหนดการในห้องประชุมทองดี 
  ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายอาหาร ฝ่ายของที่ระลึก และฝ่ายตัดท าเอกสาร ฯลฯ 

  ๓. ท าหน้าที่พิธีกรและท าหน้าที่ผู้ประสานงานตลอดการรับการประเมิน 
    ๒.๑๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำป้ำย  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวตันทร์ฉาย   โภคมูลผล      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพิพากษา  สุทธินา        กรรมการ 
 ๓) นายวสันต์  ศรีเมือง    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ ๑. ตัดท าป้ายไวนิลต้อนรับบริเวณต่าง ๆ  และป้ายแต่ละหมวด  
 ๒. ตัดหาและตัดท าป้ายสามเหลี่ยมรายชื่อคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ป้ายแต่ละหมวด และ
 ป้ายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    ๒.๑๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
 ๑) นายสุพล  ตันทรี    ประธานกรรมการ  
 ๒) นายอิทธิพันธ์  แสงเขียว   กรรมการ 

 /๓) นางสาวอุมาพร 



๙ 

 

 ๓) นางสาวอุมาพร ผาตันทร์    กรรมการ 
 ๔) นายเมธี    แปนเมือง   กรรมการ 
 ๕) นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลความเรียบร้อยการตราตรภายในสถานศึกษา                                                                               
 ๒. เตรียมที่ตอดรถให้คณะกรรมการที่มาประเมิน และคอยอ านวยความสะดวก ดูแลผู้ติดตามหรือ
 พนักงานขับรถ     
 ๓. ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทุกคนในวันประเมิน     
    ๒.๑๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
 ๑) นางนิรมิต  วงค์ภาดี    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวประนอม แฟงวัด    กรรมการ 
 ๓) นางสุชัญญา  ดุษฎีอ าไพ   กรรมการ 
 ๔) นางสาวตินดา  คงเตริญติตติกุล   กรรมการ 

๕) นางสาววิรัด  ช่อดาว    กรรมการ 
๖) นางพัชรินทร์  ไม้เกษ    กรรมการ 
๗) นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล   กรรมการ 
๘) นางสาวนันทิดา ร่ืนฤดีพันธ์   กรรมการ 

 ๙) นางยุลี  แก้วติตตะ   กรรมการ 
 ๑๐) นางประณีต  ตันทนโสตถ์ิ   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวสุดารัตน์ เตริญลาภสกุลสุข   กรรมการ 
 ๑๒) นางประมวล คุ้มเหล่ายุง   กรรมการ 

๑๓) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน   กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวกนกวรรณ   เรืองแสง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. ตัดเตรียมอาหารเช้า อาหารว่างและอาหารกลางวันให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมการประเมิน   
 ๒.  ตัดหาและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อบริการอาหารโดยค านึงถึงสุขอนามัยและมารยาทเป็นส าคัญ                                         
    ๒.๑๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยของที่ระลึกในนำมสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
 ๑) นางอภิญญา  พลสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์   กรรมการ 

 ๓) นางสาวตันทร์ฉาย   โภคมูลผล        กรรมการ 
 ๔) นางสาวนันทกานต์ ค านวนวัย   กรรมการ 
 ๕) นางสาวณพัชนันท์ รอบคอบ   กรรมการ 
 ๖) นางสาวสุชาดา มั่นสุ่ม    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวชญานิศ เตียงตั้ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ตัดเตรียมของที่ระลึกของโรงเรียน ตัดเตรียมสมุดเยี่ยม พาน ปากกาพร้อมแท่นวางปากกาให้
คณะกรรมการและประสานงานกับพิธีกรเพื่อเตรียมพร้อมที่ตะมอบ 
    ๒.๑๙ คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวอารีย์   เอ่ียมงาม   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอ าไพพรรณ น้อยหนูตัตุรัส   กรรมการ 

/๓) นางสาวนันท์ณภัส 



๑๐ 

 

 ๓) นางสาวนันท์ณภัส ดอกกุหลาบ   กรรมการ 
 ๔) นางสาวชญานิศ เตียงตั้ง    กรรมการ 
 ๕) นางอนงค์นาถ  สงธิ    กรรมการ 
 ๖) นางสาวณพัชนันท์ รอบคอบ   กรรมการ 
 ๗) นางสาวทิพามณี หาผล    กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชรินทร์ บุญสาง    กรรมการ 
 ๙) นางสาวอุษณา ข าดี    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวญาติมา โกไสยสุวรรณ   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวร าไพ มีแก้ว    กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวนันทกานต์  ค านวนวัย   กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวกฤชสร บุญธรรมเตริญ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่๑. ดูแลรับผิดชอบแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการประเมินบริเวณห้องทองดี 
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
 ๓. ก ากับดูแลนักเรียนที่มาบริการอาหาร เคร่ืองดื่มและดูแลความเรียบร้อยบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ช่วยเหลือฝ่ายสถานที่ตัดตกแต่งสถานที่บริเวณท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๕. อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการตลอดการประเมิน 
    ๒.๒๐ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 
 ๑) นางชิดชนก  สุภารัตน์   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอภิญญา  พลสวัสดิ์   กรรมการ 
 ๓)  ว่าที่ ร.ต. วันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
 ๔)  นางสาวสุชญา แสงฉลวย   กรรมการ 
 ๕)  นางสาวกฤชสร บุญธรรมเตริญ   กรรมการ 
 ๖)  นางสุกัลยา   ค านวนวัย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. อ านวยความสะดวกในการเบิก-ต่ายงบประมาณในการด าเนินงาน 
 ๒. ตัดท าบัญชีและหนังสือรายงานรายรับ-รายต่าย 
    ๒.๒๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
 ๑)  นายคมสันต์  ดางาม    ประธานกรรมการ 
 ๒)  นางสาวสุชญา แสงฉลวย   กรรมการ 
 ๓)  นางสาววิมลทิพย์ ขันที    กรรมการ 
 ๔)  นางดวงพร  ไชยรุตม์    กรรมการ 
 ๕)  ว่าที่ร.ต.หญิงคณิตา  ขันธชัย    กรรมการ 
 ๖)  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี   กรรมการ 
 ๗)  นางสาวสิราวรรณ เสี่ยงบุญ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๘)  นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. ตัดท าแบบประเมิน และสรุปผลการด าเนินการและตัดท าเป็นรายงาน  
 

/๒.๒๒ คณะกรรมการ 
 



๑๑ 

 

    ๒.๒๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและวีดีโอ  ประกอบด้วย 
 ๑) นายวสันต์  ศรีเมือง    ประธานกรรมการ  
 ๒) นายมงคล  อินทร์เรือง   กรรมการ 
 ๓) นายพิพากษา  สุทธินา    กรรมการ 
 ๔) นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี   กรรมการ 
 ๕) นางสาวอนัญญา อัตนัย    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. บักทึกภาพและวิดีโอตามความเหมาะสมและเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 ๒. รวบรวมภาพถ่ายและคัดลอกไฟล์ลงแผ่นซีดีเพ่ือให้คณะกรรมการเมื่อเสร็ตสิ้นการประเมิน 
 
   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
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ก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินโรงเรียนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับโรงเรียน ScQA ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ 
 
รำยช่ือคณะกรรมกำร 
 ๑. นายวรากร ร่ืนกมล  ประธานเครือข่ายฯ ตังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธาน 
 ๒. นายทรงวิทย์ นิลเทียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓. นายพรชัย ยิ้มพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๔. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวสกาวรัตน์  ตรุงนันทกาล  ศึกษานิเทศก์ สพม.๓               กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายปริญญา อินทรา     ศึกษานิเทศก์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
วันพุธ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  - โรงเรียนกล่าวต้อนรับและแนะน าบุคลากร ประธานคณะกรรมการประเมินแนะน า
   คณะกรรมการและแต้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  - โรงเรียนรายงานสรุปภาพรวมการบริหารตัดการตามเกณฑ์ OBECQA  
   (น าเสนอโครงร่างองค์กร หมวด ๑ - หมวด ๗ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง) 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - คณะกรรมการสอบถาม สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูล 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  - คณะกรรมการประชุมร่วมกันสรุปข้อค้นพบ 
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. - ประชุมคณะครูเพ่ือรับฟังข้อค้นพบของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


