


























 
 

ค ำสัง่โรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม 
ท่ี   95  /  2558 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรจดัท ำแผนพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ  
ปี 2558- 2561 และแผนปฏิบติักำร  ปีกำรศึกษำ 2558 

----------------------------------------- 
โรงเรยีนดอยเต่าวทิยาคมมกีารวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   โดยเริม่จากการศกึษาสภาพ

ของสถานศึกษา ผลงานที่ประสบความส าเร็จ ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  (SWOT 
Analysis)   เพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาคุณภาพ  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ เป้าหมาย ตลอดจนการก าหนด
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา รายละเอยีดของแผนงานและโครงการพรอ้มงบประมาณ
ร ะ ย ะ ก ล า ง (MTEF) แ ล้ ว ร ว บ ร ว ม เ ป็ น แ ผ นพัฒ น า คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า  (Strategic Plan)   
ปีการศึกษา  2558-2561  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป  
การจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี (Action Plan)  เป็นการก าหนดเป้าหมายในการท างาน โดยมแีผน
รองรบัทีช่ดัเจน     จดัท าโครงการ/กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน มาตรฐาน
การศกึษาของหน่วยงานต้นสงักดั และมาตรฐานการศกึษาของหน่วยงานภายนอก  เพื่อใหก้ารวางแผน
พฒันาคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา  2558-2561 และการจดัท าแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีนดอยเต่า
วทิยาคม ปีการศกึษา  2558  ระหว่างวนัที่  24 – 26 มนีาคม พ.ศ. 2558  เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  
จงึขอแต่งตัง้บุคลากรปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการ  ดงัต่อไปนี้ 
 

 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑. นายวทิยา  พฒันาเมธาดา  ประธานกรรมการ 
๒. นายจกัร  พชิยั   รองประธานกรรมการ 
๓. นางคุณาลกัษณ์  ตรวีงศ ์   กรรมการ 
๔. นางพชัรนิทร ์  กนัวะนา  กรรมการ 
๕. นางสาวศวิไิล  โนจ๊ะ   กรรมการ 
๖. นายนพดล   เครอืแกว้  กรรมการ 
๗. นายวุฒพิงษ์  นามวงษ์  กรรมการ 
๘. นางสาวสุวมิล  ดว้งยศ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี      วางแผนการด าเนินงานและใหค้ าปรกึษาในการจดัท าแผนปฏบิตักิาร  
ประจ าปีการศกึษา 2557   …………………/ มีหน้ำท่ี วางแผนการด าเนินงาน  
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 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผนพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2558-2561 
และกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรของโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ  2558ประกอบดว้ย 

๑. นายวทิยา  พฒันาเมธาดา  ประธานกรรมการ 
๒. นายจกัร  พชิยั   รองประธานกรรมการ 
๓. นางคุณาลกัษณ์  ตรวีงศ ์   กรรมการ 
๔. นางพชัรนิทร ์  กนัวะนา  กรรมการ 
๕. นางสาวศวิไิล  โนจ๊ะ   กรรมการ 
๖. นายสุชาต ิ  ชวูฒันกุล  กรรมการ 
๗. ว่าทีร่.ต.หญงิเอือ้มพร หาญสนามยุทธ  กรรมการ 
๘. นายขจรศกัดิ ์  ไชยประสทิธิ ์  กรรมการ 
๙. นายพงศพ์สิฐิ  สงิหประเสรฐิ  กรรมการ 
๑๐. นายกฤศวฒัน์  อนนัตนรศิกูล  กรรมการ 
๑๑. นางสาวศรญัญา คมัภรีะมนต์  กรรมการ 
๑๒. นางกาญจนา  กลา้หาญ  กรรมการ 
๑๓. นายนพดล  เครอืแกว้  กรรมการ 
๑๔. นางสกาวเดอืน วงัป่าตาล  กรรมการ 
๑๕. นางสาวนงคราญ แกว้จา   กรรมการ 
๑๖. นางชลธดิา  ตาติบ๊   กรรมการ 
๑๗. นายวุฒพิงษ์  นามวงษ์  กรรมการ 
๑๘. นายมนสั  ตนัมลู   กรรมการ 
๑๙. นายภานุ  จนัทรช์ม  กรรมการ 
๒๐. นางสาวสรอ้ยฟ้า ใจสงค ์   กรรมการ 
๒๑. นายนนธรชัต์  ธงซวิ   กรรมการ 
๒๒. นายจติรพสิุทธิ ์ ธนโชตยิุตม ์  กรรมการ 
๒๓. นางสาวอมรา  นวลศริ ิ   กรรมการ 
๒๔. นางสาวประภาศร ี ปาล ี   กรรมการ 
๒๕. นางดารณี  พงิคเ์จรญิ  กรรมการ 
๒๖. นางสาวเจนใจ  สุธพีรวโิรจน์  กรรมการ 
๒๗. นางสาวพชิามญชุ์ ปินตาเสน  กรรมการ 
๒๘. นางสาวดารณี  เคต็โลก   กรรมการ 
๒๙. นายพลชาต ิ  งามสม   กรรมการ 
๓๐. นางอญัชล ี  เลขนอก  กรรมการ 
๓๑. นายพนิิจ  รยิะป่า   กรรมการ 
๓๒. นางสาวจตินา  พรสกุลไพศาล  กรรมการ 

…………………/ 28. นางสาวดารณี  เคต็โลก 
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๓๓. นางสาวพชร  ตัง้แกว้   กรรมการ 
๓๔. นางสาวจนัทรจ์ริา หนุ่มศร ี  กรรมการ 
๓๕. นายอาณตัพงษ์ แกว้ทา   กรรมการ 
๓๖. นางสาวปารฉิตัร ภกัตรา   กรรมการ 
๓๗. นางสาวสุพรรณธชิา เภาศร ี   กรรมการ 
๓๘. นายกฤษณะพงษ์ ธรีตระกูล  กรรมการ 
๓๙. นางสาวชนิดา  สุขม่วง   กรรมการ 
๔๐. ว่าทีร่.ต.หญงิพรพรรณ เป้ียปาละ  กรรมการ 
๔๑. นายชยพล    สงิหบ์วั   กรรมการ 
๔๒. นางสาวทชัชา  พรมสดีา  กรรมการ 
๔๓. นางสาววจิติรา กาวชิยั   กรรมการ 
๔๔. นางสาวพชิามลภ์ พมิสาร   กรรมการ 
๔๕. นายอนุชา  ค าป๋า   กรรมการ 
๔๖. นางสาวสุภาพร รงัสรรคเ์พิม่บุญ  กรรมการ 
๔๗. นายธรีพงศ์  ชมภูจี ๋   กรรมการ 
๔๘. นางสาวปภาพมิพ์ บ ารุง   กรรมการ 
๔๙. นางสาวณฏัฐธดิา นนัต๊ะสาร  กรรมการ 
๕๐. นางสาวสุวมิล  ดว้งยศ   กรรมการและเลขานุการ 
๕๑. นางการะเกศ  ปัญญาวงค ์  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
๕๒. นางศวิพร  วงคก์นัยา  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี  1.  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยศกึษาสภาพของสถานศกึษา ผลงานที่
ประสบความส าเรจ็ ผลการประเมนิสถานภาพของสถานศกึษา  (SWOT Analysis)   เพือ่ก าหนดทศิ
ทางการพฒันาคุณภาพ  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ เป้าหมาย ตลอดจนการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คุณภาพของสถานศกึษา 

2.  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา (Strategic Plan)  ปีการศกึษา  2558-2561 
3.  วเิคราะหแ์ผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ประจ าปี  2558-2561 

   4.  วเิคราะหผ์ลการด าเนินกจิกรรม/โครงการ ปี 2558 
   5.  วเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2558 
   6.   วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งชี้ 
   7.  จดัท าโครงการ/กจิกรรม ประจ าปี  2558  ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการศกึษา

ของโรงเรยีน และมาตรฐานการศกึษาของหน่วยงานตน้สงักดั  
 3.  คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูล  จดัท ำรปูเล่มแผนพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ (Strategic 
Plan)  ปีกำรศึกษำ  2558-2561 และแผนปฏิบติักำร  ปีกำรศึกษำ  2557  ประกอบดว้ย 

๑. นางสาวสุวมิล  ดว้งยศ   ประธานกรรมการ 

…………………/ 4. วเิคราะหผ์ลการด าเนินกจิกรรม/
โครงการ 
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๒. นางสกาวเดอืน  วงัป่าตาล  กรรมการ 
๓. นางศวิพร  วงคก์นัยา  กรรมการ 
๔. นางสาวจตินา  พรสกุลไพศาล  กรรมการ 
๕. นางการะเกศ  ปัญญาวงค ์  กรรมการและเลขานุการ 

   

 มีหน้ำท่ี 1. รวบรวมขอ้มลูในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา (Strategic Plan)   
ปีการศกึษา  2558-2561 และแผนปฏบิตักิาร  ปีการศกึษา 2557   

2. จดัพมิพร์ปูเล่มจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา (Strategic Plan)  ปีการศกึษา  
2558-2561 และแผนปฏบิตักิาร ปีการศกึษา 2557 

 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี ประกอบดว้ย 
1. นายวุฒพิงษ์  นามวงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายขจรศกัดิ ์  ไชยประสทิธิ ์  กรรมการ 
3. นายขจร  เขยีวมงั   กรรมการ 
4. นายอดุลย ์  ทะชมภู   กรรมการ 
5. นายกฤษณะพงษ์ ธรีตระกูล  กรรมการ 
6. นายอมรเทพ  ศรจีอมพลงั  กรรมการ 
7. นายสมหมาย  คงด ี   กรรมการ 
8. นายพลชาต ิ  งามสม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี     จดัเตรยีมสถานทีใ่นการประชุม 

 

5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ประกอบดว้ย 
1. นายกฤศวฒัน์  อนนัตนรศิกูล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทชัชา  พรมสดีา  กรรมการ 
3. นางสาวพชิามลภ์ พมิสาร   กรรมการ 
4. นางสาววจิติรา  กาวชิยั   กรรมการ 
5. นางปราณี  อกัษรไชย  กรรมการ 
6. นางอนิธดิา  สาระต ิ   กรรมการ 
7. นางสาวปารฉิตัรภกัตรา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี      จดัเตรยีมกาแฟ ขนม น ้าดื่ม และอาหารกลางวนัใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทศันูปกรณ์  ประกอบดว้ย 
1. นายวุฒพิงษ์  นามวงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายพลชาต ิ  งามสม   กรรมการ 
3. นายชยพล  สงิหบ์วั   กรรมการ 
4. นางสาวสรอ้ยฟ้า ใจสงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี      1.  จดัเตรยีมเครื่องเสยีง ไมโครโฟน 

…………………/4. นางสาววจิติรา  กาวชิยั  
กรรมการ 



5 
 

2.  บนัทกึภาพ ในระหว่างการประชุม 
 

7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบดว้ย 
1. นางสาวสุวมิล  ดว้งยศ   ประธานกรรมการ 
2. นางการะเกศ  ปัญญาวงค ์  กรรมการ 
3. นางศวิพร  วงคก์นัยา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี     ประเมนิผลกจิกรรม และรายผลการประเมนิต่อไป 
 
 

  ทัง้นี้ตัง้แต่วนัที ่    17    มนีาคม   พ.ศ. 2558   เป็นตน้ไป  
 

สัง่ ณ  วนัที ่   17    มนีาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
  (นางคุณาลกัษณ์  ตรวีงศ)์ 
 ครชู านาญการพเิศษ  รกัษาราชการแทน 
 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนดอยเต่าวทิยาคม 


