
คำสั่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ที่  9 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ปีการศึกษา 2563 – 2565  

----------------------------------- 
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ใน      

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 กำหนดไว้ในข้อ 14 (2) ว่าให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้
ที่เกี่ยวข้อง  ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน  ที่
ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือ นำไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น จึงกำหนดการวางแผนการจัดการศึกษา เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2563 –2565) 
โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
1. นายเอกราช ช่างเหลา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ประธานกรรมการ 
2. ดร. วชิัย เทียมประชา  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง      รองประธานกรรมการ 
3. พระครูวินัยธรสุวรรณ สุวณโณ ดร. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
4. พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
5. นายสรายุทธ อาจศรี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
6. นายอนัญพร พูลนิติพร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
7. นายหนูเจียม เชื้อสาวะถี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
8. นายทวีศักดิ์ พาภักดี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
9. นายสุรนนท์ นนทปะ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
10. นายณรงค์ฤทธิ์ ภูวไพรศริศาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
11. นายเสกสรร เรืองศิริปิยกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
12. นายเดโช ประแดงปุย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
13. นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
14. นางเทียมจันทร์ แสงทอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
15. นายณกรณ์ วิริยสถิตกุล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   กรรมการ 
16. นางจิตติมา บุษบงก์  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   กรรมการ 
17. นางสาวอรัญญา สันทา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   กรรมการ 
18. นายสมบุญ สวัสดิ์พีระ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   กรรมการ 
19. นางสาวสลิตา  ธาราวด ี  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง      กรรมการ 
20. นางสาววชิราภรณ์ ชินแสง  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง           กรรมการ 
21. นางสาวเพลินพิศ โคตรสวรรค์  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง           กรรมการ  
22. นายพิชิต วรรณราช   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง           กรรมการ  

          23. นางจิราภรณ์ สุขไทย   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง           กรรมการ 
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24. นายปิยพงศ์ มีสะอาด   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง         กรรมการ 
25. นายวัลลภัฎร ์บุญบำรุง  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง         กรรมการ 
26. นายพัฒนพงษ์ ศรีวะรมย์  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง         กรรมการ 
27. ร.ต.อ. สำราญ วงคำซาว  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง         กรรมการ 
28. พ.ต.ต. พงษ์ระวี อ่อนเฉวียง  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง         กรรมการ 

          29.  นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์             คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการและเลขานุการ 
          30. นายทรงยศ ชัยมงคล    รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการและผู้ช่วยฯ 

 

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่คณะกรรมการดำเนินการตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

1. คณะกรรมการดำเนินการ   ประกอบด้วย   
1. นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
2. นายศักดา มุสิกวัน   รองผู้อำนวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
3. นายสมนึก อาจยะศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
4. นายนิรุจน์ นครศรี   รองผู้อำนวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
5. นางกัญญา สุขเลิศตระกูล  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล            กรรมการ 
6. นายหนูเจียม เชื้อสาวถี  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           กรรมการ 
7. นายพิสิษฐ์ ชำนาญไพร  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
8. นางจำรัสลักษณ์ เฉลิมแสน  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
9. นางจินตนา ศรีสงค์  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 
10. นางศิริวรรณ บุณโยดม  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กรรมการ 
11. นางอาจารีย์  ถนอมดำรงศักดิ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
12. นางปวันรัตน์ ขุนศรีรักษา  หัวหน้าสายชั้น English Program  กรรมการ 
13. นางอมรา ชาสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
14. นางสุนันทา โยทองยศ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       กรรมการ 
15. นางส่งศรี  นาอุดม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         กรรมการ 
16. นางสุภาวดี ศิริสุทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
17. นางพัชรา สนธิมุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 

      18. นายอารีย์ แสนเหนือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา   กรรมการ                      
19. นางสิริวัน วรรณห้วย                 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา             กรรมการ 
20. นางอภิวรรณ ดวงจันทิพย์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         กรรมการ 
21. นางปรียา มะโนดี   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฝ่ายประถมศึกษา        กรรมการ  
22. นางยวงพร  ศิริทองสุข  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฝ่ายปฐมวัย        กรรมการ 
23. นายประดิษฐ์  แก้วสีหาบุตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
24. นางศรีวรรณ์ สอนศิลพงศ์  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

     25. นางวรพร ดิษฐเกษร  คร ู                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
     26. นางพัฒน์ณิชา วงศาศิริพัฒน์ คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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 มีหนาที่   
           1. ประสาน สนับสนุน และเป็นหลักในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

          2. วิเคราะห์วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย จุดเด่น จุดด้อย โครงการ กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
            2. รวบรวม ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ของฝ่าย/งานในโรงเรียน 
      3. วิเคราะห์บริบทภายนอกและภายในของโรงเรียน  
      4. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
                     5. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือนำไปใช้ในการบริหารและจัดการ 
ศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 
      6. จัดประชุม ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
 

2. คณะกรรมการดำเนินการประจำสายชัน้ ประกอบด้วย 
3.1 สายชั้นอนุบาล  
     นางวิภาภรณ์ นามโคตร  คร ู  กรรมการ 
    นางกรองแก้ว  อวบสำอาง คร ู  กรรมการ 
    นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา คร ู  กรรมการ 
3.2 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
     นางปุญญิศา  เบญจศิลป์  คร ู  กรรมการ 
     นางสาวปวรา  วงษ์ปัญญา คร ู  กรรมการ 
3.3 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
      นางวิไลวรรณ  พุกทอง  คร ู  กรรมการ 
      นางวิเรืองรอง  รู้ปัญญา  คร ู  กรรมการ 
3.4 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
      นางกุลปรียา  กากแก้ว  คร ู  กรรมการ 
      นางจิรัชยา  สมจร  คร ู  กรรมการ 
3.5 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
      นางมัณฑนา  พิทักษ์  คร ู  กรรมการ 
      นางธัญลักษณ์  บุญยืน  คร ู  กรรมการ 
3.6 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
      นางวรพร  ดิษฐเกษร  คร ู  กรรมการ 
   นางพัฒน์ณิชา วงศาศิริพัฒน์ คร ู  กรรมการ 
3.7 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      นางมธุรส  หอทอง  คร ู  กรรมการ 
      นางสุรีพร อิสสระวงษ ์  คร ู  กรรมการ 
3.8 สายชั้น English Program   
     นางพนอนิตย์  หล่อยดา  คร ู  กรรมการ 
     นางสาวสธุาสินี  เสริมนรา คร ู  กรรมการ 
 มีหน้าที่ 

        1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสายชั้นที่รับผิดชอบ  
  2. ประเมินสถานภาพของสายชั้นที่รับผิดชอบ  
                 3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือกำหนดทิศทางของโรงเรียน 
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4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
 1. นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์    ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นางศรีวรรณ์  สอนศิลพงศ์    คร ู     รองประธาน 
 3. นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ์    คร ู     กรรมการ 
 4. นางมัณฑนา  พิทักษ์    คร ู     กรรมการ 
 5. นางปุญญิศา  เบญจศิลป์    คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 7. นางสาวสุจิตรา ไชยกาศ    เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ ปฏิบัติงาน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ เบิก-จ่าย งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดทำเอกสารทางการเงิน จัดซื้อพัสดุ  
จัดจ้างถ่ายเอกสารและงานอ่ืน ๆ ตามกรอบภารกิจให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 

 

              ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่าง
เต็มกำลังความสามารถ และช่วยเหลืองานอ่ืนที่เป็นประโยชน์ตอ่การดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   9   มกราคม   พ.ศ.  2563 
 

 
 

               (นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

 


