
   
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ที่ ๒๐๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(Word-Class Standard School Symposium) 
------------------------------------------------------------ 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้กําหนดการประชุมงานเวทีศักยภาพโรงเรียน 
มาตรฐานสากล World-Class Standard School Symposium  ระหว่างวันที ่๒๑-๒๓ สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมไมด้า  
ทวารวดี  แกรนด์  จังหวัดนครปฐม เพื่อมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคณะกรรมการตรวจเย่ียมและ
ประเมินโรงเรียนในโครงการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA และ
ระดับองค์กร ScQA พร้อมทั้งมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพื่อให้การดําเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

๑.๑ นายพีรพัฒน์  วัชรินทรางกรู ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรพทิยาคม  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายศุภชัย  บรรพลา  รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารงานทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายวิสิทธ์ิ    พรหมมา  รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๑.๔ นายพงษ์ศักด์ิ  กางถ่ิน  รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุพิชญา  เหล็กแดง  รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 หน้าท่ี  ให้คําปรึกษา แนะนํา ดูแล ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  
๒.๑ นายวิสิทธ์ิ  พรหมมา   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายศุภชัย  บรรพลา   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายพงษ์ศักด์ิ  กางถ่ิน   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ กรรมการ 
๒.๔ นางเรียมศิริ  สําเภา   ครูเช่ียวชาญ    กรรมการ 
๒.๕ นายประทวน  จอมใจ   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๖ นายสมคิด  บุญสงิห ์   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๗ นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๘ นางปทุมพร  นาคะกุล   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๙ นางจรรยา  วัฒนศัพท ์   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๑๐ นางลักขณา  แก้วเพิ่ม   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๑๑ นางอมรรัตน์  สิทธิ   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๑๒ นางชลดา  พานนนท์   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอําไพ  แสงเรืองเดช  ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๒.๑๔ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๒.๑๕ นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์   ครูชํานาญการ          กรรมการ 



๒ 

 
๒.๑๖ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๒.๑๗ นางวรรณนิภา  บุญเรือน  ครูชํานาญการ          กรรมการ 
๒.๑๘ นางนาจรี  รามศิร ิ   ครูชํานาญการ          กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวกนกวลี  มาละอินทร ์  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวอภิญญา  มุขสงิห ์  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๒.๒๑ นางสการะ  สภา   ครูชํานาญการ          กรรมการ 
๒.๒๒ นายวันดี  กุมภาพันธ์   ครูชํานาญการ          กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๒.๒๔ นายเอกพันธ์  จันมา   ครู คศ.๑    กรรมการ 
๒.๒๕ นางสุพิชญา  เหล็กแดง   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๖ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น   ครูชํานาญการพเิศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ๑. วางแผน ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ศึกษารายละเอียด เตรียมการร่วมงานเวทีศักยภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากลให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ คณะกรรมการฝ่ายนําเสนอผลการดําเนินงาน 

หมวดที่ ๑-๗ และคณะกรรมการฝ่ายผลงานทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) และคณะกรรมการฝ่ายนําเสนอผลงานทีเ่กิดจาก
รายวิชา IS ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมการจัดนิทรรศการงานเวทีศักยภาพ 

๓.๑ นายศุภชัย  บรรพลา   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสุพิชญา  เหล็กแดง   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายประทวน  จอมใจ   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๓.๔ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๓.๕ นางลักขณา  แก้วเพิ่ม   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๓.๖ นายวิเชียร  หมื่นจงใจดี   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๓.๗ นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจรญิ  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๓.๘ นางสาวกําจัด  บุญสุข   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๓.๙ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๓.๑๐ นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวอภิญญา  บุญญะรัตน์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

    ๓.๑๒ นายธัญธาดา  พลชา   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
    ๓.๑๓ นายปรัชพล  ช้ัวเจริญ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
    ๓.๑๔ Mr.Gavin  Ellis   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
    ๓.๑๕ นายอมรเดช  ชาติธนวัฒน์  ลูกจ้างประจํา    กรรมการ 
    ๓.๑๖ นางสาวกมลชนก  ด้วงเบ้า  นักเรียน     กรรมการ 
    ๓.๑๗ นางสาวศิวรรณ  ชูไพรศิริกุล  นักเรียน     กรรมการ 
    ๓.๑๘ นางสาวกชกร  ศิรินันทชัย  นักเรียน     กรรมการ 
    ๓.๑๙ เด็กหญิงปิยธิดา  ต้ังจิต   นักเรียน     กรรมการ 

๓.๒๐ นางจรรยา  วัฒนศัพท ์   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 มีหน้าท่ี ๑. ออกแบบไฟล์ข้อมูลผลดําเนินงาน หมวดที่ ๑-๗ ผลงานทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานรายวิชา IS 
วัสุดและอปุกรณ์ในการจัดนิทรรศการ  

๒. จัดทําแผ่นพบัข้อมลูผลหมวดที่ ๑-๗ ผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานรายวิชา IS จัดทํา 
ข้อมูล Script วีดีทัศน์ จํานวน ๑ ชุด  

๓. จัดนิทรรศการ ณ โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์  จังหวัดนครปฐม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑  
สิงหาคม ๒๕๕๙  ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. และจัดเกบ็ในวันที่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  หลงัเวลา ๑๓.๐๐ น. 

๔. จัดเตรียมกล้องถ่ายภาพและวิดีโอ บันทึกภาพในงานเวทศัีกยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  
๕. ผู้รับผิดชอบประจําบูธและนําเสนอรายละเอียดข้อมลูผลหมวดที่ ๑-๗ ผลงานที่เป็นเลิศ (Best  

Practice) ผลงานรายวิชา IS 
๔. คณะกรรมการนําเสนอผลการดําเนินงาน หมวดท่ี ๑-๗ 

๔.๑ นายศุภชัย  บรรพลา   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสุพิชญา  เหล็กแดง   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางปทุมพร  นาคะกุล   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔.๔ นายสมคิด  บุญสงิห ์   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔.๕ นางจรรยา  วัฒนศัพท ์   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔.๖ นางลักขณา  แก้วเพิ่ม   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔.๗ นางอมรรัตน์  สิทธิ   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวอําไพ  แสงเรืองเดช  ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวมัลลิกา  กันหา   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔.๑๐ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๔.๑๑ นางวรรณนิภา  บุญเรือน  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวอภิญญา  มุขสงิห ์  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๔.๑๓ นางสการะ  สภา   ครูชํานาญการ          กรรมการ 
๔.๑๔ นายวันดี  กุมภาพันธ์     ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๔.๑๕ นายเอกพันธ์  จันมา   ครู คศ.๑    กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล  ครู คศ.๑    กรรมการ 

    ๔.๑๗ นางสาวกมลชนก  ด้วงเบ้า  นักเรียน     กรรมการ 
    ๔.๑๘ นางสาวศิวรรณ  ชูไพรศิริกุล  นักเรียน     กรรมการ 

๔.๑๙ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๐ นางนาจรี  รามศิร ิ   ครูชํานาญการ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ๑. จัดเตรียมรายงานและข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์ OBECQA  

๒. นําเสนอผลการดําเนินงาน หมวดที่ ๑-๗  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้วางบนโต๊ะ โครงร่างองค์กร   
รายงานวิธีการและผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ OBECQA และเอกสารประกอบทีเ่กี่ยวข้องกบั หมวดที่ ๑-๗  

๓. รับผิดชอบประจําบูธและนําเสนอรายละเอียดข้อมูลผลหมวดที่ ๑-๗ 
๕. คณะกรรมการเขียนและนําเสนอรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

๕.๑ นายศุภชัย  บรรพลา   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสุพิชญา  เหล็กแดง   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางเรียมศิริ  สําเภา   ครูเช่ียวชาญ    กรรมการ 
๕.๔ นางจรรยา  วัฒนศัพท ์   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 



๔ 

๕.๕ นางลักขณา  แก้วเพิ่ม   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๕.๖ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๕.๗ นางสาวอําไพ  แสงเรืองเดช  ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๕.๘ นางสาวมัลลิกา  กันหา   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๕.๙ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๕.๑๐ นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๕.๑๑ นางสการะ  สภา   ครูชํานาญการ          กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวสปุรียา  ประมวล  เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ       กรรมการ 
๕.๑๓ นางปทมุพร  นาคะกุล   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ๑. จัดเก็บและรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ นํามาเขียนรายงานวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice)  
ในหมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร จํานวน ๑ เรื่อง 

๒. เตรียมนําเสนอผลงานทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) จํานวน ๑ เรื่อง ด้วยบอร์ดนิทรรศการ และเอกสาร  
เขียนด้วยตัวอักษร TH SarabunPKS ขนาด ๑๖ จํานวน ๕-๑๐ หน้า (ไม่รวมภาคผนวก)  

๓. เข้าเลม่รายงานวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice) จํานวน ๒๐ เล่ม และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบั
ผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
๖. คณะกรรมการนําเสนอผลงานท่ีเกิดจากรายวิชา IS 

๖.๑ นางสุพิชญา  เหล็กแดง   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น   ครูชํานาญการพเิศษ   รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๖.๔ นางอมรรัตน์  สิทธิ   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๖.๕ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๖.๖ นายวันดี  กุมภาพันธ์     ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๖.๗ นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๖.๘ นางจีรนันท์  ชวาลสันตติ   ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
๖.๙ นางสาวอภิญญา  บุญญะรัตน์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

    ๖.๑๐ นางสาวกชกร  ศิรินันทชัย  นักเรียน     กรรมการ 
    ๖.๑๑ เด็กหญิงปิยธิดา  ต้ังจิต   นักเรียน     กรรมการ 

๖.๑๒ นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจรญิ  ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ๑. เตรียมข้อมลูการเขียนผลงานที่เกิดจากรายวิชา IS จํานวน ๑ เรื่อง ด้วยบอร์ดนิทรรศการ และ

เอกสารรายงาน  จํานวน ๓ หน้ากระดาษ  เอ๔  เขียนเช่ือมโยง  IS๑, IS๒ และ IS๓  
  ๒. นําเสนอผลงานและ/ หรือสาธิตการปฏิบัติที่เกิดจากรายวิชา IS โดยนักเรียน ๒ คน ตามรายละเอียด

ตามที่คณะกรมการกําหนด 
๗. คณะกรรมการร่วมรับโล่ OBECQA และร่วมประชมุเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๗.๑ นางสุพิชญา  เหล็กแดง   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์   ครูชํานาญการ    กรรมการ 

    ๗.๓ นายปรัชพล  ช้ัวเจริญ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๗.๔ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์   ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ๑. ลงทะเบียนรบัโล่ OBECQA บันทึกภาพในระหว่างการประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

๒. เข้ารับโล่ OBECQA และประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามกําหนดการและรายงาน 



๕ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
๘.๑ นายพงษ์ศักด์ิ  กางถ่ิน   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์   ครูชํานาญการ    รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๘.๔ นางสุพญิญา  จันทฤทธ์ิ   ครู คศ.๑    กรรมการ 
๘.๕ นางสาวนฤมล  พรหมลัทธ์ิ   ครู คศ.๑    กรรมการ 
๘.๖ นางสาวมนัชนันท์  นามวงศ์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๘.๗ นางมุจรินทร์  ผลชู   เจ้าหน้าที่พสัดุ    กรรมการ 
๘.๘ นางสาวมัลลิกา  กันหา   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ๑. จัดทําบัญชี ค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินในการร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ระดับชาติ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๙  ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
        ๒.  ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
๙. คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล 

๙.๑ นางสุพิชญา  เหล็กแดง   รองผู้อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น   ครูชํานาญการพเิศษ   รองประธานกรรมการ  
๙.๓ นางจรรยา  วัฒนศัพท ์   ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๙.๔ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๙.๕ นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจรญิ  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๙.๖ นางแววตา   ลีกีรติกุล   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๙.๗ นางสาวอภิญญา  บุญญะรัตน์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

    ๙.๘ นายปรัชพล  ช้ัวเจริญ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๙.๙ นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์   ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี  ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลกัฐานและรายละเอียดการร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนโรงเรียน

มาตรฐาน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙   
    ๒. สรุปและรายงานผลการเข้าร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนโรงเรียนมาตรฐาน ระดับชาติ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๔ เล่ม  เสนอผู้อํานวยการโรงเรียน9k,]efy[ 
 

ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งต้ังตามคําสัง่น้ี ปฏิบติัหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย ในการร่วมงานเวท ี
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล Word-Class Standard School Symposium ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่  บัดน้ี  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (นายพีรพฒัน์   วัชรินทรางกูร) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรพทิยาคม 


