
 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ท่ี 154  / ๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับการตรวจติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

**************************************************************** 
           ด้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวัย มีทักษะชีวิต และ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย 
   เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.   คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย 
๑. นายประจวบ  ศิริภักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๒. นายศักดา            มุสิกวัน รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมนึก           อาจยะศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
๔. นายศุภวัฒน์         อินทรก าแหง    รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
5. นางสมวรรณ        อนุศรี      ครู       กรรมการ 
6. นายพิสิทธิ์           ช านาญไพร  ครู       กรรมการ 
7. นางยุพิน   โพธิ์ทอง  ครู       กรรมการ 
8. นางวิภาดา           สรณารักษ์  ครู       กรรมการ 
9. นางศิริวรรณ         บุณโยดม  ครู       กรรมการ 
10.นางอาจรีย์          ถนอมด ารงศักดิ์  ครู       กรรมการ 
๑1. นางพัชรา           สนธิมุล  ครู       กรรมการ                                                   
๑2. นางปรียา     มะโนดี   ครู         กรรมการ 
๑3. นายประดิษฐ์      แก้วสีหาบุตร  ครู       กรรมการ 
๑4. นางวันทนา        ศิริภักดิ์                     ครู       กรรมการ 
๑5. นายนิรุจน์    นครศรี        รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ  

 ๑6. นางกัญญา       สุขเลิศตระกูล  ครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑7. นางยวงพร  ศิริทองสุข  ครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 18.นางสาวพัชรี  นันท์ดี   ครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ : อ านวยการให้ค าปรึกษา  ควบคุม ก ากับ  ดูแล  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

 
 



๒ 

 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าเอกสารหลักฐานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย 

 ๑. นายนิรุจน์    นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๒. นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล  ครู      รองประธานกรรมการ 
3. นางยวงพร  ศิริทองสุข  ครู      รองประธานกรรมการ 
4. นางชลทิชา  เทพรังสฤษฎิ์  ครู      กรรมการ 
5. นางวรารักษ์  รังษ ี   ครู      กรรมการ 
6. นางพรเพชร  จังจรูญ   ครู      กรรมการ 
7. นางสาววัชราภรณ์  เสริมด ารงศักดิ์     ครู      กรรมการ 
8. นางวิภาภรณ์   นามโคตร  ครู      กรรมการ 
9. นางสาวสิริยากร   รู้ปัญญา   ครู      กรรมการ 
10.นางเยาวลักษณ์ นาชัยธง   ครู      กรรมการ 
11.นางสมฤดี  สุตรีศาสตร์  ครู      กรรมการ 
12.นางวิมลวรรณ   วังคะฮาด  ครู      กรรมการ 
13.นางกรองแก้ว  อวบส าอางค์  ครู      กรรมการ 
14.นางสุรภา  พิมพ์หานาม  ครู      กรรมการ 
๑5. นางสาวอิษฎา         ปาสาทัง                   ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
๑6.นางสาวพัชรี   นันท์ดี   ครู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑7.นางธนัชพร             พิลาวุฒิ   ครู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑8.นางปะศิรัตน์           ธรรมศิริ   ครู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 มีหน้าท่ี :  จัดเตรียมเอกสารข้อมูล สารสนเทศ ต่างๆและจัดท าเอกสารสรุปเป็นรูปเล่มให้ถูกต้อง เรียบร้อย
สวยงาม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  

 
๓.คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ จัดนิทรรศการ และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  ในวันท่ี  
25-28 มิถุนายน 2565  ประกอบด้วย 

 ๑.นายศักดา             มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2.นางปะศิรัตน์            ธรรมศิริ   ครู  รองประธานกรรมการ 
3.นางดุษฎี    ชารีชันธ์   ครูพี่เล้ียง กรรมการ  
4. นางจรรยาภรณ์  สิงห์นวน  ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
5. นางกาญจนา   ไพรซ   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
6. นางศรัญญา     ศรีสวัสด์ิ   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
7. นางกมลวรรณ   ชุมแสง   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
8. นางสาวพัชรา   นามโสม   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
9. นางพรพรรณ   แก่นชัย   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
10.นางสาวผุสดี   อุพลเถียร  ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
๑1.นางบญุโฮม    โพธิ์สิงห์   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
๑2.นางสาวพัชราภรณ์   แก้วมืด   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
๑3. นางชุติมา   ราชคม   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
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๑4.นางดรุณี    บุญเข่ือง   ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
๑5.นางปนินาฏ   นาคสุวรรณ  ครูพี่เล้ียง กรรมการ 
๑6.นางกิตติมา   แจ่มปัญญา  ครูพี่เล้ียง กรรมการและเลขานุการ 
๑7.นางสาวอโรชา   วงศ์ค า   ครูพี่เล้ียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑8.นางสุชารดี  โพยทอง   ครูพี่เล้ียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ :  จัดเตรียมอาคารสถานท่ีห้องประชุมบัวเหนือน้ า จัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนและในช้ันเรียนท่ีรับผิดชอบ  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งผลดีต่อการ
ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

 ๔. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
 ๑ .นายศุภวัฒน์          อินทรก าแหง     รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววัชราภรณ์ เสริมด ารงศักดิ์  ครู     รองประธานกรรมการ  
๓. นายชาญชัย   พรมมาหลง  ครู     กรรมการ 
๔. นางกรองแก้ว  อวบส าอางค์  ครู     กรรมการ  
๕.นายยุรนันท์  แสนสามารถ     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
6.นางยวงพร   ศิริทองสุข  ครู     กรรมการและเลขานุการ      
7.นางสาวพัชรี    นันท์ดี   ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
8.นางปะศิรัตน์    ธรรมศิริ   ครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ : จัดเตรียมวิดิทัศน์น าเสนอ และควบคุมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในกิจกรรมตลอดงาน ถ่ายวีดีโอ ภาพนิ่ง 
ตลอดการด าเนินกิจกรรม พร้อมท้ังประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
 
5.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน  ประกอบด้วย 

 1. นายนิรุจน์    นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒. นางยวงพร  ศิริทองสุข  ครู     รองประธานกรรมการ 

 3. นางสาวสิริยากร   รู้ปัญญา   ครู     กรรมการ 
          4. นางกรองแก้ว  อวบส าอางค์  ครู     กรรมการ   

 5.นางชลทิชา     เทพรังสฤษฎิ์  ครู               กรรมการและเลขานุการ 
6.นางปะศิรัตน์    ธรรมศิริ    ครู               กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที่ :  ติดต่อประสานงานกับคณะผู้ตรวจราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นพิธีกรและ
ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จกิจกรรม  

 
6.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร
และคณะครู  ประกอบด้วย 

 1. นางสุรภา  พิมพ์หานาม  ครู  ประธานกรรมการ 
 2. นางวิมลวรรณ          วังคะฮาด  ครู  กรรมการ 
 3. นางสาวสิริยากร   รู้ปัญญา   ครู  กรรมการ 
          4. นางธนัชพร              พิลาวุฒิ   ครู    กรรมการ 

 5. นางวิภาภรณ์   นามโคตร  ครู           กรรมการและเลขานุการ 
6. นางชลทิชา     เทพรังสฤษฎิ์  ครู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๔ 

 

    มีหน้าที่ :  จัดเตรียม จัดหา และประสานงานเพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  อาหาร เครื่องด่ืม ในการรับรอง
คณะกรรมการผู้บริหารและคณะครู  
 
  7. คณะกรรมการจัดเตรียมการแสดง ประกอบด้วย 

 ๑.นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล  ครู     ประธานกรรมการ 
๒. นางเยาวลักษณ์ นาชัยธง   ครู     รองประธานกรรมการ  
๓. นางพัชรินทร ์  จ้อยอินทร์  ครู     กรรมการ 
๔. นางกรองแก้ว  อวบส าอางค์  ครู     กรรมการ 
5.นางสาวพัชรี    นันท์ดี   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
6.นางปะศิรัตน์    ธรรมศิริ   ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
7.นางสาวอิษฎา          ปาสาทัง                   ครูอัตราจ้าง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ : จัดเตรียมและฝึกซ้อมการแสดงของเด็กพร้อมท้ังประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อยสวยงาม 

 

8.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย  
1. นางอาจรีย์          ถนอมด ารงศักดิ์  ครู    ประธานกรรมการ  
2. นางกรองแก้ว       อวบส าอางค์  ครู     กรรมการ 
3. นางสุปราณี        ตรีเนตร       เจ้าหน้าท่ีพัสดุ     กรรมการ  
4. นางสาวพัชนี      กองพรมฤทธิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ีกรรมการและเลขานุการ  
5. นางวิภาภรณ์    นามโคตร  ครู               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ : .ด าเนินการจัดท าเรื่องขอเบิกงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ และให้ความสะดวกใน

การเบิก – จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 ท้ังนี้ ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
กิจกรรมการตรวจติดตามการด าเนินงานขับเคล่ือนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว 
   

ส่ัง    ณ   วันท่ี    23    มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

                                            
        (นายประจวบ   ศิริภักดิ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
คณะผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

1.นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ติดตาม 
3.นางนิตยา วุฒิพิสิฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ศธภ.12 
4.นางพลอยพัชร์  วัชรสุนทรกิจ 
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ ศธจ.ขอนแก่น 
5.นางอาทิฐยา  วรนิตย์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
6.นายนิรันดร  กากแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ศธจ.ขอนแก่น 
7.นางสาวอุมาพร  ค ายา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ศธภ.12 
 

สพป.ขอนแกน่ เขต1 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทิพยเนตร  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 
2.นางสุดสงวน  กลางการ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
3.นางสาวกชพร  จันทนามศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 


