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ค ำสั่งโรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม 
ท่ี   ๐๘ /๒๕๖๓   

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 (สหวิทยำเขตรัตนวงษำ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) 

------------------------------------   
เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ  เพื่อให้เกิดการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นเป็นประจ าทุกปี      
และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบตามองค์ประกอบตัวช้ีวัดมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นโยบายการปฏิบัติงาน และจุดเน้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๘ ประจ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗(๑) 
แห่งระเบียบส านักันายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
๑. นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี        กลุ่มบริหารงานท่ัวไป              รองประธาน 
๓. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                  กรรมการ 
๔. นายสมศักดิ์  บุญมา  กลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
๕. นางสาวนครินทร์  ค าผง  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       กรรมการ 
๖. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ ์  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวภรภัทร  มักสัน  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดบุคลากร แจ้งกรอบการประเมินเพื่อเตรียมข้อมูล สารสนเทศและเอกสาร
ต่างๆ ให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. คณะกรรมกำรงำนแผนงำนและกำรประกันคุณภำพ   ประกอบด้วย 
๑. นางสาวนครินทร์  ค าผง  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสาวภรภัทร  มักสัน  พนักงานราชการครู ผู้ช่วย 
๓. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ ์  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 



๒ 
 

มีหน้ำที่   จัดเตรียม แฟ้ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ร่องรอยท่ีใช้ในการประเมิน
(ใส่แฟ้ม) ได้แก่  โครงการ  ค าสั่ง  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการ  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

๓. คณะกรรมกำรงำนวิชำกำร   ประกอบด้วย 
๑. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางนิภา  จันทร์ละออ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางวรรณา  สาระ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางกมลพรรณ  ค าขันธ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางสุภาพ  สุทธิสน ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นายอลงกรณ์   อาษา ครู ผู้ช่วย 
๗. นายปรเมศ   เทวา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่   จัดเตรียม แฟ้ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ร่องรอยท่ีใช้ในการประเมิน
(ใส่แฟ้ม) ได้แก่  โครงการ  ค าสั่ง  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการ  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

๔. คณะกรรมกำรงำนกิจกำรนักเรียน   ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี        ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสาววารินทร์   อ่อมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางณีรวรรณ์  สีดาว พนักงานราชการครู ผู้ช่วย 
๔. นายอารักษ์  ภูลสวัสด์ิ พนักงานราชการครู ผู้ช่วย 
๕. นายจรัส  สุขตะ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
๖. นายธวัชชัย   บุ้งทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๗. ว่าท่ีร้อยเอกไพรัตน ์ ทองละมุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่   จัดเตรียม แฟ้ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ร่องรอยท่ีใช้ในการประเมิน

(ใส่แฟ้ม) ได้แก่  โครงการ  ค าสั่ง  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการ  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

๕. คณะกรรมกำรงำนบุคคล   ประกอบด้วย 
๑. นายสมศักดิ์  บุญมา        ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสาวกัญวรา  วังสะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่   จัดเตรียม แฟ้ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ร่องรอยท่ีใช้ในการประเมิน

(ใส่แฟ้ม) ได้แก่  โครงการ  ค าสั่ง  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการ  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  
 
 
 



๓ 
 

๖. คณะกรรมกำรงำนธุรกำร   ประกอบด้วย 
๑. นายสมศักดิ์  บุญมา        ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสาวธุมา  บัวจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุนิสา  ศรีโสดา ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่   จัดเตรียม แฟ้ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ร่องรอยท่ีใช้ในการประเมิน

(ใส่แฟ้ม) ได้แก่  โครงการ  ค าสั่ง  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการ  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

๗. คณะกรรมกำรงำนกำรเงินและพัสดุ   ประกอบด้วย 
๑. นางสาวนครินทร์  ค าผง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางศุภกร   วงศ์ใหญ้่ ครู ผู้ช่วย 
๓. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย ครู ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่   จัดเตรียม แฟ้ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ร่องรอยท่ีใช้ในการประเมิน

(ใส่แฟ้ม) ได้แก่  โครงการ  ค าสั่ง  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการ  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

๘. คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม   ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี        ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสาววารินทร์   อ่อมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. ว่าท่ีร้อยเอกไพรัตน ์ ทองละมุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางณีรวรรณ์  สีดาว พนักงานราชการครู ผู้ช่วย  
๕. นายอารักษ์  ภูลสวัสด์ิ พนักงานราชการครู ผู้ช่วย 
๖. นายธวัชชัย   บุ้งทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๗. นายจรัส  สุขตะ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย  
มีหน้ำที่   จัดเตรียมสถานท่ี แฟ้ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ร่องรอยท่ีใช้ในการ

ประเมิน(ใส่แฟ้ม) ได้แก่  โครงการ  ค าสั่ง  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการ  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

๙. คณะกรรมกำรงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย   ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี        ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสาววารินทร์   อ่อมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. ว่าท่ีร้อยเอกไพรัตน ์ ทองละมุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นายอารักษ์  ภูลสวัสด์ิ พนักงานราชการครู ผู้ช่วย 
๕. นายจรัส  สุขตะ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
๖. นายธวัชชัย   บุ้งทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๗. นางณีรวรรณ์  สีดาว พนักงานราชการครู ผู้ช่วย 



๔ 
 

มีหน้ำที่   จัดเตรียม แฟ้ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ร่องรอยท่ีใช้ในการประเมิน
(ใส่แฟ้ม) ได้แก่  โครงการ  ค าสั่ง  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการ  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

๑๐.  คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและจุดเน้น ประกอบด้วย 
10.1 จุดเน้นและนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
(1) การจัดกิจกรรม /กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน 
การบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน   ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสินทวี  บุญสมศรี 
   
(2) สถานศ ึกษาน ้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศ ึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาพ ัฒนาผู้เร ียนให้ม ีค ุณลักษณะท่ีพึง ประสงค์ ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสินทวี  บุญสมศรี 

 
3) สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ี ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบ   นางนิภา  จันทร์ละออ 
 
4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
และคานยมหลักของคนไทย12 ประการ ผู้รับผิดชอบ นายไพรัตน์  ทองละมุล 
 
5) สถานศ ึกษามีการก าหนดแนวทาง/โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสร ิม สนับสน ุนการปลูกฝังค ุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้เรียน
เพื่อใหส้อดคล้องก ับเขตสุจริต ต้นแบบ ผู้รับผิดชอบ นายไพรัตน์  ทองละมุล,นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว 
 
10.2 จุดเน้นและนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
(1) สถานศึกษามีการพ ัฒนาหล ักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท ักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เร ียนเป็นรายบุคคล มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะช ีว ิตและ ทักษะอาช ีพตามความต้องการ และม ี
ท ักษะช ีว ิตในการป ้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบให้ม่ ส ่งเสร ิม สน ับสนุนให้สถานศ ึกษาพ ัฒนาหล ักสูตรสถานศ ึกษา
และปร ับเปล ี่ยนการจัดการ เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต ้องการของผ ู้เรียนและบริบทของพ ื้นท่ี  
ผู้รับผิดชอบ   นางนิภา  จันทร์ละออ 
 
(2) สถานศึกษาจดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรอแผนการให้บูรการ 
ช่วยเหลือเฉพาะครอบคร ัว ซงจดทำขนบนพนฐานความตองการจำเป  นเฉพาะของ ผู้เร ียนท่ีม ีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

  ผู้รับผิดชอบ   นางนิภา  จันทร์ละออ 
 
3) สถานศ ึกษาส่งเสร ิม สนับสน ุนให้บุคลากรได ้พ ัฒนาด้านนว ัตกรรมการศึกษาและน านวัตกรรมไปใช้ในสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาคณภาพและประสิทธิภาพการจ ัด การศ ึกษาข้ันพื้นฐาน (ครู 1 คน ต่อ 1 นว ัตกรรม) 

 ผู้รับผิดชอบ  วิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์  



๕ 
 

 
4) สถานศ ึกษานำหลักสูตรต ้านทุจริตศ ึกษา (Anti-Corruption Education) ของสำนกงานคณะกรรมการปองก ันและ
ปราบปรามการทจร ิตแห่งชาติ (สำนกงาน ป.ป.ช.) ไปปรับใช้ในการจัดการเร ียนการสอนของสถานศ ึกษา 

 ผู้รับผิดชอบ นางสาวนครินทร์  ค าผง 
 
5) สถานศ ึกษาพ ัฒนาผู้เร ียนสู่ความเป็นเลิศทางว ิชาการ โดยเน ้นการพัฒนาสมรรถนะท ี่จำเป็น 3 ด้านได ้แก ่การรู้เรื่องการ
อ ่าน (Reading Literacy) การรู้ เร ื่องคณ ิตศาสตร (Mathematical Literacy) และการร ู้เร ื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ผู้รับผิดชอบ  นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์  
 

6) สถานศึกษาส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนสวย และมีนิสัยรักการอ่าน 
ผู้รับผิดชอบ  นางณีรวรรณ์  สีดาว,นำยอำรักษ์  ภูลสวัสด์ิ 
 
7) ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence)และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ ใหม้่ เช่น การโฆษณาชวนเช่ือทางออนไลน์ หรือการล่อลวงผ่านส่ือโซเชียลต่าง 
ๆ  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภรภัทร มักสัน 
 
8) สถานศ ึกษาส่งเสริม และพัฒนาผ ู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอ ังกฤษและภาษาท่ี 3 ท่ีเออต ่อการเร ียนรู ้
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธุมา  บัวจันทร์,นางวรรณา  สาระ,นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย 
 
9) ผู้เร ียนมีทักษะการใช้ภาษาอ ังกฤษในการส่ือสาร ผู้รับผิดชอบ นางสาวธุมา  บัวจันทร์,นางวรรณา  สาระ,นางสาว
จารุวรรณ  บุญช่วย 
 
10) ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีสองในการส่ือสาร ผู้รับผิดชอบ นางสาวธุมา  บัวจันทร์,นางวรรณา  
สาระ,นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย 
 
11) จัดการเร ียนรู้ท่ีให้ผู้เร ียนได้เรียนร ู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจร ิง (Active Learning) เน ้นทักษะ 
กระบวนการ ให้เกิดท ักษะการค ิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร ้างสรรค ในทุกกลุ ่มสาระการ เร ียนรู ้ท้ังในและ
นอกห้องเร ียน ผู้รับผิดชอบ   นางสุภาพ  สุทธิสน 

 
12) จัดการเร ียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ สเต  มศ ึกษา (STEM Education) ผู้รับผิดชอบ   นางกมลพรรณ ค าขันธ์ 

 
13) คะแนนเฉล่ียร ้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพนฐาน (O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ีท่ี 3 ในกลุ่มสาระหล ักท ี่
ทดสอบ ผู้รับผิดชอบ   นางสุภาพ  สุทธิสน 

 
14) คะแนนเฉล่ียร ้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มสาระ
หลักท่ีทดสอบ ผู้รับผิดชอบ   นางสุภาพ  สุทธิสน 

 



๖ 
 

15) ส่งเสร ิม สน ับสนุนผ ู้เรียนท่ีมีความสามารถพ ิเศษด้านว ิชาการ ศิลปะ ดนตรีกฬีา และทักษะอื่นๆ แสดงความสามารถ 
หรือเข้าแข ่งขันในระดับต่าง ๆ  เช ่น ระดับเขตพ ื้นท่ี ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 ผู้รับผิดชอบ   นายถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์,นายจรัส สุขตะ 
 
16) จัดหล ักสูตรท ักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช ่น ทวิศ ึกษา หลักสูตรระยะส้ันและสถานศ ึกษาจ ัดการเรียนรู้แก ่ผู้เร ียน
ตามความสนใจ ในทักษะอาช ีพท่ีตนเอง ถนัด เพื่อเตรียมความพร ้อมก ่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางวรรณา  สาระ 
 

17) สถานศ ึกษาส่งเสร ิมการเร ียนรู้และพัฒนาด ้านอารมณแ์ละสังคม (Socialand Emotional Learning: SEL) ในทุก
ช ่วงว ัย ผู้รับผดิชอบ นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว 
 
18) สถานศ ึกษาจัดการเรียนร ู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสินทวี  บุญสมศรี 

 
19) สถานศ ึกษาจัดส่ิงแวดล ้อม ส ังคม และเศรษฐกิจให ้สอดคล้องกับนโยบายZero waste และมาตรฐานส่ิงแวดล ้อมเพื่อ
การพัฒนาที ่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) ห้องเรียนสะอาด โรงเร ียน
สะอาด บ้านพักคร ูสะอาด และปลอดภ ัย ครูผู้รับผิดชอบ   นางสาวสินทวี  บุญสมศรี 
 
20) สถานศ ึกษาส ่งเสริม พัฒนา จัดกิจกรรมการเร ียนรู ้การว ัดและประเมินผลตามสภาพจร ิงส าหรับผู้เร ียนท่ีม ีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ใหม้ ีค ุณภาพตาม มาตรฐานการศ ึกษาข้ันพื้นฐานของแต่ละระด ับ  
ผู้รับผิดชอบ   นางสุภาพ  สุทธิสน 

 
21) สถานศ ึกษาส่งเสร ิม พ ัฒนาผู้เร ียนท่ีม ีความต้องการจำเป็นพิเศษ ใหไ้ด้รับการพัฒนาด ้านทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดำรงชีว ิต ม ีค ุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ   นางกมลพรรณ ค าขันธ์ 
  
22) สถานศ ึกษาส่งเสร ิมและพัฒนาผู้เรียนท่ีม ีความต ้องการจำเป็นพิเศษท ี่มคีวามสามารถพิเศษในด ้าน ว ิชาการ ดนตรี 
กีฬา ศ ิลปะ และอ ื่นๆ เพื่อยกระด ับ สู่ความเป็นเลิศพร ้อมก้าวสู ่สากล ผู้รับผิดชอบ  นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน ์

 
23) สถานศ ึกษาส่งเสร ิมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชมชนแห่งการเร ียนรู้ 
ทางว ิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ผู้รับผิดชอบ นายสมศักด์ิ  บุญมา 
 
24) สถานศ ึกษาสนับสน ุนให้ผู้บริหาร ครู และบ ุคลากรทางการศ ึกษา พัฒนาตนเอง เพื่อรับรางว ัลทรงคุณค ่า 
สพฐ.OBEC AWARDS  ผู้รับผิดชอบ นายสมศักด์ิ  บุญมา 

 
25) กระบวนการว ิธีการประเมินคร ูโดยเน ้นการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป็นหลัก และประเม ิน จรรยาบรรณของครู ผู้รับผิดชอบ นายสมศักด์ิ  บุญมา 

 
 



๗ 
 

26) สถานศ ึกษานำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาครูและบ ุคากรทางการศ ึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายอลงกรณ์  อาษา 

 
27) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีติดตาม ตรวจสอบเด กวัยเรียน ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรูไ้ด้อย่างท่ัวถึง 
ครบถ้วน ผู้รับผิดชอบ นางณีรวรรณ  สีดาว 
 
28) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีความพร้อมท้ังระบบ สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดการศึกษาพิเศษ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาใน
ระดับเดียวกันและ ท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางวรรณา  สาระ 
 
29) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อ กับ โครงข่ายอินเทอร์เน ต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภรภัทร มักสัน 
 
30) สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ มีอิสระในการบริหารงาน และ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบ  นายเก้ือกูล  กาลพฤกษ์ 
 
31) สถานศึกษามีระบบขอมลสารสนเทศ และข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา และ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบ  นางสุภาพ สุทธิสน 
 
มีหน้ำที่ 
  1. จัดเตรียมแฟ้มข้อมูล สารนเทศ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก บ รวบรวมข้อมูล  ร่องรอยท่ีใช้ใน
การประเมิน (ใส่แฟ้ม) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินจุดเน้นท่ีส าคัญของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
28 
 2. เตรียมบุคลากร เพื่อรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละด้านท่ีได้ 
รับมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๑. นางสาวนครินทร์  ค าผง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางศุภกร  วงศ์ใหญ้่ ครู ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย ครู ผู้ช่วย 
๕. นางสาวภรภัทร  มักสัน พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
๖. นางสาวภรภัทร  ค าพอง            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 

 มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประเมิน 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=378136&Area_CODE=101728


๘ 
 

     ๒. สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
     ๓. รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการและรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

       ท้ังนี้  ใหค้ณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติตามหน้าท่ีด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  เอาใจใส่  เต็มความรู้  
ความสามารถ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 

          ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
             
 

 

                                                  (นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง)            
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

 

 


