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คําสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
 ท่ี  ๒๒/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมรองรับการประเมินการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA)   

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
   
 

ดวยโรงเรียนวังทองพิทยาคม  เปนโรงเรียนท่ีอยูในโครงการมาตรฐานสากลรุนท่ี ๓  และ

ภายใตการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของความสําเร็จขององคกร  โรงเรียน

วังทองพิทยาคม  ไดบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA)   

เปาหมายท่ีสําคัญของโรงเรียนคือการไดรับรางวัล OBECQA  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวย

ความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมรับการประเมินตามแนวทางการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑรางวัล  OBECQA  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ ซ่ึงตองดําเนินการรองรับการประเมิน ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
    ๑.๑ นายอมร  ออนสี  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายสุนทร มนตรี  ผูชวยผูอํานวยการ            กรรมการ 
    ๑.๓ นายศักดิ์ศรี กลัดปรี  ผูชวยผูอํานวยการ            กรรมการ

     ๑.๔ นางประนอม วิชัยดิษฐ หัวหนากลุมบริหารบุคคล            กรรมการ 
     ๑.๕ นายกองเกียรติ  กลอมแกว หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
     ๑.๖ นางพัชราภรณ วรบุตร  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ        กรรมการ 
     ๑.๗ นางวรนุช ทองเพชร หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ  กรรมการ 

    ๑.๘ นางสาวสุกัญญา แดงเรือง หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป             กรรมการ 
     ๑.๙  นางวีณา ชิณวงค  หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศาสตร            กรรมการ 
     ๑.๑๐ นางสาวพัชร ี เกิดดี  หัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร            กรรมการ 
     ๑.๑๑ นางลักษณา เหลาอินทร หัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ กรรมการ 
     ๑.๑๒ นางชมนาด โฆษิตคณิน หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
     ๑.๑๓ นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล หัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 

   /๑.๑๔ วาท่ี ร.ต.สมพล... 
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     ๑.๑๔ วาท่ี ร.ต.สมพล  ศรีผึ้ง  หัวหนากลุมสาระฯศิลปะ   กรรมการ 
     ๑.๑๕ นายพินิจ วัฒนบุตร หัวหนากลุมสาระฯสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
     ๑.๑๖ นายจิรวัฒน บุญโปรง  หัวหนากลุมสาระฯการงานอาชีพ  กรรมการ 
              ๑.๑๗  นางเสาวนยี ปรีชานนท หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๘  นางสาวธราภรณ ศิริ  ครผููชวย             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา ประสานงานในการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานและการเตรียมรับการ
ประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
 ๒. คณะกรรมการดําเนินงานและนําเสนอท้ัง  ๗  หมวด  มีดังนี้ 
      ๒.๑ คณะกรรมการดําเนินงาน หมวด  ๑ การนําองคกร ประกอบดวย 

     ๑) นายอมร  ออนสี  ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
     ๒) นายสุนทร  มนตรี  ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๔) นายปวีรปรัชญ ปูซ้ึง  คร ู    กรรมการ 
     ๕) นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ 
 ๖) นางสาวสุกัญญา   แดงเรือง  ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางอุทัยวรรณ  ภูประดิษฐ ครู         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
      ๒.๒ คณะกรรมการดําเนนิงาน หมวด  ๒  กลยุทธ ประกอบดวย 

    ๑) นางวรนุช    ทองเพชร ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

 ๒) นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
 ๔) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชํานาญการ   กรรมการ

  ๕) นางสาวพัชรี  เกิดดี  ครูชํานาญการ      กรรมการ 
 ๖) นายจิรวัฒน  บุญโปรง  ครูชํานาญการ   กรรมการ  
     ๗) นางสาวกุลประภัสสร  วงศใหญ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

      ๘) นางสาวรัตติกาล   ตันม่ิง  ครูชํานาญการ             กรรมการ 
      ๙) นางอรอุมา   บุญโปรง  ครู            กรรมการ 
           ๑๐) นางสาวธัญญาลกัษณ เทพสุวรรณ คร ู    กรรมการ 
           ๑๑) นางสอยดาว  สุทธิ  ครชูํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
  

     ๒.๓ คณะกรรมการดําเนนิงาน หมวด ๓ นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
    ๑) นายกองเกียรติ  กลอมแกว ครูชํานาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกรเกลา  มนตรี  ครูชํานาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 

๓) นางอุษา  คลายลักษณ ครูชํานาญการพิเศษ              กรรมการ 
       ๔)  นางมัณฑนา  นาคยิ้ม  ครูชํานาญการพิเศษ         กรรมการ 

/๕) นางลักษณา… 
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 ๕)  นางลักษณา  เหลาอินทร ครูชํานาญการ                   กรรมการ 
 ๖)  นายศักดิ์ชัย    ศิรวิรรณ  ครูชํานาญการ                   กรรมการ 
 ๗)  นายสุขสรรค  ทัดทอง  พนักงานราชการ                   กรรมการ 

๘)  นางพจมาน  สุป  ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานกุาร 
 ๙)  นางมัณฑนา  ศรีคําภา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 

     ๒.๔ คณะกรรมการดําเนนิงาน หมวด  ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
ประกอบดวย 
  ๑) นางเสาวนีย  ปรีชานนท ครู     ประธานกรรมการ 

    ๒) นางวีณา  ชิณวงค  ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๓) นายเอกชัย  สุริเย  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔) นายเสนาะ  แกวคุม  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕) นางสาวพัชรี  เกิดดี  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

  ๖) นางรติการ    การะเกตุ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๗) นางสาวธัญญาลักษณ เทพสุวรรณ คร ู                 กรรมกา  
      ๘) นางสาวอนุสรา อยูศิริ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  ๙) นายอโนทัย  เจริญยิ่ง  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  ๑๐) นางพัชราภรณ วรบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๑) นางสาวธราภรณ ศิริ  ครูผูชวย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
     ๒.๕ คณะกรรมการดําเนินงาน หมวด  ๕  บุคลากร ประกอบดวย 

    ๑) นางประนอม  วิชัยดิษฐ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชํานาญการ       รองประธานกรรมการ 
 ๓) วาท่ี ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔) นายเสนาะ  แกวคุม  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕) นายจิรวัฒน  บุญโปรง  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
     ๖) นางสาวดวงเดือน ทองจีน     ครูชํานาญการ            กรรมการ 
 ๗) นางสาวเกษฎา โยธิน  ครูผูชวย    กรรมการ 
 ๘) นักการภารโรง       กรรมการ  
 ๙) นายชุติพนธ    ไชยเวช  ครูผูชวย                 กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๖ คณะกรรมการดําเนินงาน หมวด  ๖ การปฏิบัติการ ประกอบดวย 
         ๑) นางพัชราภรณ วรบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
    ๒) นางวีณา  ชิณวงค  ครูชํานาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 

๓) นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 

/ ๔) วาท่ี ร.ต.สมพล.. 
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๔) วาท่ี ร.ต.สมพล   ศรีผึ้ง  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕) นายจิรวัฒน  บุญโปรง  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๖) นางสาวพัชรี  เกิดดี  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๗) นางลักษณา  เหลาอินทร ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๘) นายพินิจ  วัฒนบุตร ครูชํานาญการ    กรรมการ 

๙) นางรติการ    การะเกตุ ครูชํานาญการ   กรรมการ   

๑๐) นางชมนาด  โฆษิตคณิน คร ู    กรรมการ 

๑๑) นางสาวอนุสรา อยูศิริ  ครูผูชวย    กรรมการ 

๑๒) นายวัลลภ  มานักฆอง ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

๑๓) นางกาญจนา     จนัทรบุญนาค      ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาท่ี ๑. จัดทําเอกสารตามหมวดท่ีรับผิดชอบ  ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมิน รวบรวม
ขอมูลและจัดพิมพรายงานในหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย   

     ๒. ตรวจสอบเอกสาร  เตรียมรองรอยหลักฐานใหสอดคลองกับรายงาน 
     ๓. จัด Boot แสดงผลงานในแตละหมวดท่ีรับผิดชอบ 
     ๔. เตรียมตัวแทนนําเสนองาน พรอมท้ังใหสัมภาษณและใหขอมูลในแตละหมวด  

 
     ๒.๗ คณะกรรมการดําเนนิงาน หมวด  ๗ ผลลัพธ  ดังนี้  
  หมวด ๗.๑ ผลลัพธดานหลักสูตรและกระบวนการ  ประกอบดวย 

    ๑) นางพัชราภรณ วรบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒) นางวีณา  ชิณวงค  ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ           

๓) นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔) วาท่ี ร.ต.สมพล   ศรีผึ้ง  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕) นายจิรวัฒน  บุญโปรง  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๖) นางสาวพัชรี  เกิดดี  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๗) นางลักษณา  เหลาอินทร ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๘) นายพินิจ  วัฒนบุตร ครูชํานาญการ    กรรมการ 

๙) นางรติการ    การะเกตุ ครูชํานาญการ   กรรมการ   

๑๐) นางชมนาด  โฆษิตคณิน คร ู    กรรมการ 

๑๑) นางสาวอนุสรา อยูศิริ  ครูผูชวย    กรรมการ 

๑๒) นายวัลลภ  มานักฆอง ครูชํานาญ    กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๓) นางกาญจนา   จันทรบุญนาค   ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

 / หมวด ๗.๒ ผลลัพธ… 
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 หมวด ๗.๒  ผลลัพธดานนักเรยีนและผูมีสวนไดสวนเสีย  ประกอบดวย 
    ๑) นายกองเกียรติ  กลอมแกว ครูชํานาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกรเกลา  มนตรี  ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

๓) นางอุษา  คลายลักษณ ครูชํานาญการพิเศษ                    กรรมการ 
 ๔) นางมัณฑนา  ศรีคําภา  ครูชํานาญการพิเศษ                    กรรมการ 
            ๕) ) นางมัณฑนา  นาคยิ้ม  ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
 ๖)  นายอาทิตย  ตันติวงศ  ครูชํานาญการ                  กรรมการ 
 ๗) นางลักษณา  เหลาอินทร ครูชํานาญการ                  กรรมการ 
 ๘) นายศักดิ์ชัย    ศิริวรรณ  ครูชํานาญการ                  กรรมการ 

๙) นายสุขสรรค  ทัดทอง  พนักงานราชการ                   กรรมการ  
 ๑๐)  นางพจมาน  สุป  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานกุาร  
 ๑๑) นางมัณฑนา  ศรีคําภา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 
หมวด ๗.๓  ผลลัพธดานบุคลากร 
๑) นางประนอม  วิชัยดิษฐ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 ๒) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชํานาญการ       รองประธานกรรมการ 
 ๓) วาท่ี ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔) นายเสนาะ  แกวคุม  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕) นายจิรวัฒน  บุญโปรง  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
     ๖) นางสาวดวงเดือน ทองจีน     ครูชํานาญการ            กรรมการ 
 ๗) นางสาวเกษฎา โยธิน  ครูผูชวย    กรรมการ 
 ๘) นักการภารโรง       กรรมการ  
 ๙) นายชุติพนธ    ไชยเวช  ครูผูชวย                 กรรมการและเลขานุการ 
 

  หมวด ๗.๔ ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร 
๑) นายอมร  ออนสี  ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 

     ๒) นายสุนทร  มนตรี  ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๓) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๔) นายปวีรปรัชญ ปูซ้ึง  คร ู    กรรมการ 
     ๕) นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ 
 ๖) นางสาวสุกัญญา   แดงเรือง  ครูชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางอุทัยวรรณ  ภูประดิษฐ ครู         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
/ หมวด ๗.๕ ผลลัพธ... 
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หมวด ๗.๕ ผลลัพธดานการเงินและการตลาด 
 ๑) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

 ๒) นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ             กรรมการ 
  ๓) นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 

 ๔) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๕) นางสาวพัชรี  เกิดดี  ครูชํานาญการ      กรรมการ 
 ๖) นายจิรวัฒน  บุญโปรง  ครูชํานาญการ   กรรมการ  
     ๗) นางสาวกุลประภัสสร  วงศใหญ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

      ๘) นางสาวรัตติกาล   ตันม่ิง  ครูชํานาญการ             กรรมการ 
      ๙) นางอรอุมา   บุญโปรง  ครู            กรรมการ 
           ๑๐) นางสาวธัญญาลกัษณ เทพสุวรรณ คร ู    กรรมการ 

๑๑) นางสอยดาว สุทธิ  ครู        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ๑. จัดทําขอมูล  สรุปผลลัพธในแตละดาน   

๒. จัดเรียงเอกสารใหเปนระบบสะดวกตอการประเมิน 
๓. ประสานงานกับหมวดท่ีเก่ียวของ  เชื่อมโยงขอมูล  และนําขอมูลมาสรุปในแตละ   
    ดานตามหมวดท่ีไดรับมอบหมาย   
๔. เตรียมนําเสนองานและตอบคําถามจากคณะกรรมการประเมินตามหมวดหมูท่ี 
    รับผิดชอบ 

 
๓. คณะกรรมการพิสูจนอักษร  มีดังนี้ 
 ๑) นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล ครูชํานาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกุลประภัสสร   วงศใหญ  ครูชํานาญการ            กรรมการ 
 ๓)  นางสาวรัตติกาล   ตันม่ิง  ครูชํานาญการ            กรรมการ 
 ๔) นางทิพยวรรณ  คงเนตร  ครูชํานาญการ     กรรมการและเลขานุการ   
    มีหนาท่ี  ตรวจเอกสาร คําพิมพถูกผิด การจัดเรียบเรียงเอกสาร เลมรายงานใหสมบูรณ 
 

  ๔. คณะกรรมการฝายขับเคล่ือน OBECQA  มีดังนี้ 
  ๑) นางวรนุช  ทองเพชร ครูชํานาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 

     ๒) นางประนอม  วิชัยดิษฐ ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
      ๓) นายกองเกียรติ  กลอมแกว ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ
      ๔) นางพัชราภรณ วรบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ
           ๕) นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครูชํานาญการ             กรรมการ 
  ๖)  นางเสาวนีย   ปรีชานนท ครู                   กรรมการและเลขานุการ 
              มีหนาท่ี  สรุปความสําคัญของการบริหารงานตามเกณฑ  จํานวน 10 หนา เพ่ือสงตอให
คณะกรรมการฝายออกแบบดําเนินการตอ  และจัดทํา Power Point นําเสนองานตอคณะกรรมการ ติดตาม
การดําเนินงานของแตละหมวดใหเรียบรอยกอนวันรับการประเมิน 
 

/ ๕) คณะกรรมการ… 
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 ๕. คณะกรรมการฝายออกแบบปกและเลมสรุป ๑๐ หนาสําหรับคณะกรรมการ มีดังนี้ 
  ๑) นายพรอนันต    ธนธรรมพิทักษ ครูชํานาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 

๒) นางวรนุช  ทองเพชร ครูชํานาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
     ๓) นางประนอม  วิชัยดิษฐ ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 

      ๔) นายกองเกียรติ  กลอมแกว ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ
      ๕) นางพัชราภรณ วรบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ
           ๖) นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครูชํานาญการ             กรรมการ 
  ๗)  นางเสาวนีย   ปรีชานนท ครู                     กรรมการ 

๘) นางสาวพนิดา  นิลดี  ครูชํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดเตรียมแฟม ปกแฟมใหเปนรูปแบบเดียวกัน ใหคณะกรรมการแตละหมวดจัดใสเอกสาร

หลักฐานเตรียมรับการประเมิน  ตลอดจนจัดทําเลมสรุป ๑๐ หนา โดยใชขอมูลจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 
OBECQA พรอมตกแตงใหสวยงามเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจประเมินตอไป 
 

 ๖. คณะกรรมการจัดทํา VTR และจัดทําปายหนาเวที  มีดังนี้ 
  ๑) นายพรอนันต    ธนธรรมพิทักษ ครูชํานาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 

๒) นายพิเชฐ  พรมอาย พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๓) นายเมธชนัน  ครุฑเกตุ  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 ๔) นางสาวพนิดา  นิลดี  ครูชํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  จัดทํา VTR เพ่ือนําเสนอโรงเรียน  และจัดทําปายหนาเวที โดยมีขอความวา 
 
 
 
 
 
 

  
 ๗. คณะกรรมการฝายปฏคิม  มีดังนี้ 
  ๑) นางชมนภสั  จั่นฤทธิ์    ครูชํานาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓) นางเรืองไรสิริ  เศียรสมาน ครูชํานาญการ   กรรมการ 

 ๔) นางสาวรัตติกาล ตันม่ิง  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๕) นางสาวณัฐวรรณ เล็กอุทัย  ครูผูชวย     กรรมการ 
 ๖) นางสาวนันทวัน บุญศร ี  ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ       
 ๗) นางสาวกุลประภัสสร วงศใหญ  ครูชํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   ๑. ตอนรับแขกผูมีเกียรติและคณะครท่ีูเขารวมรับฟงการประเมิน 
       ๒. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มใหเพียงพอ 

  / ๘. คณะกรรมการ… 

ยินดต้ีอนรับ 

คณะกรรมการพฒันา  ติดตาม  ตรวจเยี่ยม  ประเมิน 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(OBECQA) 
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 ๘. คณะกรรมการจดันิทรรศการ Best Practice และโลเกียรติบัตร  มีดังนี้ 
  ๘.๑ สถานศึกษาพอเพียง “ผัดไทยหอยขา” 
         ๑) นางธนภัทร สรอยเพ็ช ครูชํานาญการ    ประธานกรรมการ 
         ๒) นางลออ  เตียวตระกูล   ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
         ๓) นายเสนาะ แกวคุม  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
         ๔) นางชมนภัส จั่นฤทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๕) นายศักดิ์ศรี กลัดปรี  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๖) นายจิรวัฒน บุญโปรง  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

      ๗) นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ 
       ๘) นางอุทัยวรรณ ภูประดิษฐ คร ู                กรรมการ 
        ๙) นายอาทิตย ตันติวงศ  ครูชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
   
  ๘.๒ หองสมุดมีชีวิต 
        ๑) นางทิพยวรรณ คงเนตร    ครูชํานาญการ         ประธานกรรมการ 
       ๒) นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
       ๓) นางกรเกลา มนตรี  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
       ๔) นางพัชราภรณ วรบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

     ๕) นางสาวเกษฎา โยธิน  ครูผูชวย    กรรมการ  
       ๖) นางสาวชนิดา จันทรมา  ลูกจางชั่วคราว       กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  จัดเตรียมนิทรรศการ Best Practice และโลเกียรติบัตรมาจัดแสดงภายในหองประชุมเนินคล ี
 

 ๙. คณะกรรมการฝายสถานท่ี  มีดังนี้ 
    ๑) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายเสนาะ  แกวคุม  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓) นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔) นางอุษา   คลายลักษณ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕) นายจิรวัฒน  บุญโปรง  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๖) นายยศวริศ  มานักฆอง ครูอัตราจางวิกฤต  กรรมการ 
  ๗) นายจีรพันธ  เนาวโชต ิ ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  ๘) นายอโณทัย  เจริญยิ่ง  ครูอัตราจาง   กรรมการ  
  ๙) วาท่ีรอยตรีสมพล   ศรีผึ้ง  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  จัดเตรียมสถานท่ีในหองประชุมเนินคลีใหสวยงาม  พรอมท้ังจัดเตรียมโตะเกาอ้ี  เครื่องเสียง  
และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  สําหรับคณะกรรมการและจัดโตะสําหรับการจัดนิทรรศการ 
  
 
 

 / ๑๐. คณะกรรมการ… 
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 ๑๐. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
   ๑) นายเสนาะ  แกวคุม  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวชนิดา  จันทรมา ลูกจางชั่วคราว      กรรมการ 
   ๓) นางสาวพนิดา  นิลดี  ครูชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ  
   มีหนาท่ี  จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องเสียงในหองประชุมเนินคลีเพ่ือใชประกอบการจัดกิจกรรมและ

จัดเก็บเม่ือเสร็จกิจกรรม และบันทึกภาพการจัดกิจกรรม 

 ๑๑) คณะกรรมการฝายประเมินผลและสรุปผล 
    ๑) นางเสาวนีย  ปรีชานนท คร ู    ประธานกรรมการ 
    ๒) นางสาวธราภรณ  ศิริ  ครูผูชวย     กรรมการ 
    ๓) นางสอยดาว  สุทธิ  ครูชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
   หนาท่ี  ออกแบบสอบถาม ประเมินผลและสรุปผลรายงานตอผูบริหาร  

     ใหผูท่ีไดรับแตงตั้ง  ประชุม ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผนการดําเนินงาน  ปฏิบัติหนาท่ี    
ท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส อยางเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีแกทางราชการ 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                        สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

                                                         (นายอมร   ออนสี) 
                                              ผูอํานวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม  
 


