
 
คําสั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

ที่ 206/๒๕๖๑   
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมการและรับการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐  
......................................................................... 

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกัน มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา           

พ.ศ.๒๕๕๒ ตามเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน และรายการ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการรับการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใน

วันที่ ๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมกิจเจริญไทย ดังนี้   

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. นายพงษอนันต  ธรรมศิร ิ ประธานกรรมการ 

๒. นายนิยม  รอดเนียม รองประธานกรรมการ 

๓. นายพิชัย  ผองแผว กรรมการ 

๔. นายสุรสิทธิ์  ไพรวรรณ กรรมการ 

๕. นายพิศิษฐ  ผลาชิตร กรรมการและเลขานุการ 

๖. นายนคร  เครือพงษศักดิ ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานการประเมิน ติดตามให          

การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒.  คณะกรรมการดานพิธีการ 
๑. นางพิสมัย  รกัษาผล     ประธานกรรมการ 

๒. นายกิตตินันท  ศิละวงษ    รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวกฤศวรรณ  จันทรเพ็ชร   กรรมการ 

๔. นายปกาศิต  ศรแกว     กรรมการ 

๕. นายชัยกฤต  อินทะโส กรรมการ 

๖. คณะกรรมการนกัเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคน กรรมการ 

๗. นางสาวธิษณา  ออนบึง    กรรมการและเลขานุการ 

๘. นายประสิทธิ์  ทองแสน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๒ 

มีหนาที่  ๑. จัดทํากําหนดการเพื่อดําเนินการในวันรับการประเมิน 

  ๒. จัดหาพิธีกร จัดเตรียมดอกไมติดหนาอกคณะกรรมการประเมิน จัดเตรียมการแสดงตอนรับ และ 

               ดําเนินพิธีการ  ในวันที่รับการประเมิน 

๓. คณะกรรมการดานจัดสถานที ่

๑. นายพิชัย  ผองแผว ประธานกรรมการ 

๒. นางขนิษฐา  เจริญกจิ รองประธานกรรมการ 

๓. นายดวงแดน  วงเดือน กรรมการ 

๔. นางสาวเพญ็พักตร  จันทะศร ี กรรมการ 

๕. นางสาวอารยา  พิมพทอง กรรมการ 

๖. แมบานทุกคน  กรรมการ 

๗. นักพัฒนาทกุคน  กรรมการ 

๘. นายณรงคฤทธิ์  ผูทวม  กรรมการ 

๙. นายศุภชัย  บัลลัง   กรรมการ  

๑๐. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นายอดุลย  แกวภักดี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. จัดสถานที่ในการเตรียมการประเมินที่หอประชุมกิจเจริญไทยใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.  

                  ๒๕๖๑ 

  ๒. เขียนปาย   

ยินดีตอนรับคณะกรรมการ การประเมินติดตามผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันที่  ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

ณ หอประชุมกิจเจริญไทย  โรงเรียนศรสีะเกษวิทยาลัย 

๔.  คณะกรรมการดานอาหารวาง  
๑. นายนคร เครือพงษศักดิ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจินตนา  พละสรร รองประธานกรรมการ 

๓. นางพิมลรัตน  บุญงาม กรรมการ 

๔. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ กรรมการ 

๕. นางสาวหทัยรัตน  อมรเดชากุล กรรมการ  

๖. นางสาววีรันทรศิตา  มีหนองหวา กรรมการ 

๗. นายอภิรักษ  ลําภา กรรมการ 

๘. นางสาวนราธิป  ทองแยม กรรมการ 

๙.  นางสาววชิราภรณ  ลาลุน กรรมการ 

๑๐.  นางสาววิไลลักษณ  ถอดศรี กรรมการ 

๑๑.  แมบานทุกคน กรรมการ 

๑๒.  นางศิรินนภา  จวงพลงาม กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

๑๓.  นางสาวขนิษฐา  แกนแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. จัดอาหารวาง ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

            ๒. จัดเตรียมอาหารวาง และของทีร่ะลกึมอบแดคณะกรรมการการประเมิน 

๕.  คณะกรรมการดาํเนินงานเตรียมความพรอมรับการประเมิน 
 ๕.๑  คณะกรรมการดําเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดานแผนงาน 
             และการประกันคุณภาพ (๖ ภารกิจ ๙ รายการ) 
  ภารกิจท่ี ๑ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
  ภารกิจท่ี ๒ การจัดองคกร 
   ๑.  นายพิศิษฐ  ผลาชิตร    ประธานกรรมการ 

๒. นายนคร  เครือพงษศักดิ ์   รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวจินตนา  พละสรร   กรรมการ 

๔. นางชุมพร ประมาพันธ   กรรมการ 

๕. นางสาวพิภัทรา  แซตัง   กรรมการ 

๖. นายไพบูลย  ปุณขันธ    กรรมการ 

๗. นายณัฐพล  พลสมบัต ิ   กรรมการและเลขานุการ  

๘. นางสาวสมบรูณ  ดวงพล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ๑. กําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน จัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน จัดทําแผนภูมกิารบรหิาร 

              โรงเรียน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 

 ๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยการทํางาน และนํามาจัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมิน 

              ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

 ภารกิจท่ี ๓ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑. นางรัชนี  นวลศิริ ประธานกรรมการ  

๒. นางเอื้อจิต วรรณวงศ     รองประธานกรรมการ 

๓. นายสมพงษ  ถาวร กรรมการ 

๔. นางสาวชลดา สิงหกลุ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ ๑. ดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

 ๒. จัดเตรียมเอกสารรองรอยการทํางาน และนํามาจัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมินใน 

     วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

 ภารกิจท่ี ๔ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  
 ๑. นางสาววีนา   โมทะจิตร ประธานกรรมการ 

   ๒. นางเยาวรักษ  พวงมะเทศโสภณ  รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางนิภาพร ตังสุข กรรมการ 

 ๔. นายประกอบ  คําขาว กรรมการ 

 ๕. นางพิมลรัตน  บุญงาม กรรมการ 

 ๖. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ กรรมการ 

 ๗. นายฐิติพงศ  ทองศร ี กรรมการ 



๔ 

 ๘. นางณัฐธยาน  ดวงแกว กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.  นางพชรมน วิริยะ                           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนใหสอดคลองกับ 

                มาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด  

 ๒. ประเมินคุณภาพภายใน และจัดทํารายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจําป 

               เผยแพรตอสาธารณชน  

 ๓. นําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชในการ วางแผนและพฒันาคุณภาพของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 ๔. จัดเตรียมเอกสารรองรอยการทํางาน และนํามาจัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมินใน 

              วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๕ การควบคุมภายใน 
 ๑. นางสาวอรุณี  สายวงศ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายอภิวุฒิ  ทองไทย รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ กรรมการ 

 ๔. นายนิธิธานินทร  ธนเดชธาดากรณ กรรมการ 

 ๕. นางพรสวรรค จรัสรุงชัยสกุล กรรมการและเลขานุการ 

 ๖. นางรุงนภา  ผลเกิด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ๑. จัดระบบควบคุมภายในโดยมกีารแตงตัง้คณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร 

 ๒.  มีการดําเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงิน 

               แผนดินและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดอยางเปนระบบ 

 ๓. รายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐานคณะกรรมการตรวจเงิน 

              แผนดินกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีกําหนดและยงัมีการพัฒนา 

              อยางตอเนื่อง  

 ๔. จัดเตรียมเอกสารรองรอยการทํางาน และนํามาจัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมิน 

              ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๖ การประเมินผลการดําเนินงาน งานแผนงานและประกันคุณภาพ  
 ๑. นายณัฐพล  พลสมบัต ิ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวสมบูรณ   ดวงพล รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ กรรมการ 

 ๔. นายไพบูลย   ปุณขันธุ กรรมการ 

 ๕. นางพรสรญิ ศุภภาภิญโญ กรรมการและเลขานุการ 

 6. นางสาววีนา   โมทะจิตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาที่ ๑. ประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีหลักฐาน  

               ใหตรวจสอบได  

 ๒. วิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพและนําผลการวิเคราะหไปใชใน 

               การปรับปรงุพัฒนาการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ  



๕ 

 ๓. จัดเตรียมเอกสารรองรอยการทํางาน และนํามาจัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมิน 

              ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕.๒ คณะกรรมการดําเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ 
  ๗  ภารกิจ  ๒๗  รายการ 
 ภารกิจท่ี ๑ การวางแผนงานวิชาการ 
  รายการที่ ๑ การรวบรวมขอมลูและจัดทําระเบียบแนวปฏบิตัิเกี่ยวกับงานวิชาการ 

  รายการที่ ๒ การทําแผนงานวิชาการ 

๑. นางจุฬาวัลย  ชนะมะเรงิ ประธานกรรมการ 

๒. นายวีรยุทธ  เชื้อชม รองประธารกรรมการ 

๓. นางสาวฐานิดา  อินทะนา กรรมการ 

๔. นางสาวภรณี  จันทรชิต กรรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   รวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการและการทําแผนงานวิชาการ  

    เพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ภารกิจท่ี ๒ การบริหารงานวิชาการ 
   รายการที่ ๓ การกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบ 

๑. นางสาวจิตวิไล  คําภา ประธานกรรมการ 

๒. นายรัฐพล  คําแกน รองประธารกรรมการ 

๓. นางสาวฐานิดา  อินทะนา กรรมการ 

๔. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช กรรมการ 

๕. นางขรพรรษ  สุรนารถ กรรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อรับการประเมิน 

             ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๒ การบริหารงานวิชาการ 
   รายการที่ ๔ การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

   รายการที่ ๕ การจัดกลุมการเรียน 

 รายการที่ ๖ การจัดตารางสอน 

 รายการที่ ๗ การจัดครเูขาสอนตามตารางสอน 

 ๑.  นายศักดิ์ดา  พายุพัด ประธานกรรมการ 

 ๒. นางดาววิชา  หิปะนัด รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางนภัทร  พายุพัด กรรมการ 

 ๔. นางสาวจิตนภา  ประกิง่ กรรมการ 

 ๕. นางฤทัย  คุมศรีวัย กรรมการ 

 ๖. นางจุฑาภรณ  พิมาร กรรมการ 

 ๗. นางนริศรา  พลตร ี กรรมการ 

 ๘. นางสาวชนินาถ  มนตรีวงษ กรรมการ  



๖ 

 ๙. นายอิสระ  คํานนท กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.นางธนพร  มนึกคา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ดําเนินการรวบรวมขอมลูตามรายการที่ไดรับผิดชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๒ การบริหารงานวิชาการ 
 รายการที่ ๘ การจัดครสูอนแทน 

๑. นางนัยนา  ธรรมศิร ิ ประธานกรรมการ 

๒. นางขนิษฐา  เจริญกจิ รองประธานกรรมการ 

๓. นางประไพ  ผาคํา  รองประธานกรรมการ 

๔. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ กรรมการ 

๕. นางสุวจี สงัขแกว กรรมการ 

๖. นางสมศรี  พรหมคช กรรมการ 

๗. นายอภิวุฒิ  ทองไทย กรรมการ 

๘. นางบังอร  กษมาพิศาล กรรมการ 

๙. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน กรรมการ 

๑๐. นางเอื้อจิต วรรณวงศ กรรมการ 

๑๑. นางชุมพร  ประมาพันธ กรรมการ 

๑๒. นางเยาวลักษณ  ศรีสุนนท กรรมการ 

๑๓. นางสาวสุภาพร  แสงลบั กรรมการ 

๑๔. นางณัฐาพร  มูลม ี กรรมการ 

๑๕. นางสาวพิภัทรา  แซตัง กรรมการ 

๑๖. นายชัยกฤต  อินทะโส กรรมการ 

๑๗. นางสาวสุดารัตน  สารโท กรรมการ 

๑๘. นางอาภรณ  บุญมาก  กรรมการและเลขานุการ 

๑๙. นางสาวปนหลา  ศิลาบุตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. จัดทําแบบประเมินผลการจัดครสูอนแทน และสงแบบประเมินผลใหกับทุกกลุมสาระการเรียนรูเพือ่ 

 ประเมินผลการจัดครูสอนแทน 

 ๒. นําผลการประเมินจากทุกกลุมสาระการเรียนรูมาสรปุเปนภาพรวมของโรงเรียน 

            ๓. ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรายการที่ไดรบัผดิชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๒ การบริหารงานวิชาการ 
 รายการที่ ๙ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ 

๑. นายฟาคํารณ  กมล ประธานกรรมการ 

๒. นางพรสวรรค  จรัสรุงชัยสกุล รองประธานกรรมการ 

๓. นางนวลฉวี  ศรีแกว กรรมการ 

๔. นางภาวัลย  ศรีนนท กรรมการ 

๕. นางเยาวลักษณ วรรณแกว กรรมการ 
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๖. นางอรนุช  วานิช กรรมการ 

๗. นางจันทรเพญ็  ลาลุน กรรมการ 

๘. นายชัยโย  เสาเวียง กรรมการ 

๙. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม กรรมการ 

๑๐. นางสาวจรุงจิต  วงศคํา กรรมการ 

๑๑. นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา กรรมการ 

๑๒. นางสาวจําเนียร  เหมาะสมาน กรรมการ 

๑๓. นายศักดิ์ดา  พายุพัด กรรมการ 

๑๔. นายภานุวัฒน  ลาลี กรรมการ 

๑๕. นางณัฐหทัย  คูหา กรรมการ 

๑๖. นางปยวรรณ  จินดาวงศ กรรมการ 

๑๗. นางพิชามญชุ  อัครธีรพงศ กรรมการ 

๑๘. นางวิภาดา  จันลองคํา กรรมการ 

๑๙. นางปยะวดี  จันปุม กรรมการ 

๒๐. นายถาวร  ทองลือ กรรมการ 

๒๑. นายนิธิธานินทร  ธนเดชนธาดากรณ กรรมการ 

๒๒. นายรังสรรค  จันธิมา กรรมการ 

๒๓. นางจันทรเพญ็  ศรีสมพร กรรมการ 

๒๔. นางรุงนภา  ผลเกิด กรรมการ 

๒๕. นายประสิทธิ์  ทองแสน กรรมการ 

๒๖. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร กรรมการ 

๒๗. นางสมถวิล  ทองพูน กรรมการและเลขานุการ 

๒๘. นายรังสรรค  จันธิมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. จัดทําแบบประเมินผลการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการและสง 

                 แบบประเมินผลใหกับทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อประเมินผลการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช 

 ในการดําเนินงานทางวิชาการ 

 ๒. นําผลการประเมินจากทุกกลุมสาระการเรียนรูมาสรปุเปนภาพรวมของโรงเรียน 

 ๓. ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรายการที่ไดรบัผิดชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ภารกิจท่ี ๓ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
. รายการที่ ๑๐ การจัดทํา การใช การปรับปรงุหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู  

๑. นายไพฑูรย  หิปะนัด ประธานกรรมการ 

๒. นายกิตตินันท  ศิละวงษ รองประธานกรรมการ 

๓. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข กรรมการ 

๔. นายศราวุธ  แสงสุนานนท กรรมการ 

๕. นายปกาศิต  ศรแกว กรรมการ 
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๖. นายอดุลย  แกวภักดี กรรมการ 

๗. นางเณศทิชาภา  สวัสดี กรรมการ 

๘. นางกนกอร  มูลสาร กรรมการ 

๙. นายดนัย  แสงสิงห กรรมการ 

๑๐. นายปรีชา  ฝงสมิมา กรรมการ 

๑๑. นายฐิติพงษ  ทองศร ี กรรมการ 

๑๒. นายพิทยาธร  ทองมาก กรรมการ 

๑๓. นายวีระชัย  สายโส กรรมการ 

๑๔. นายอาทิตย ราตร ี กรรมการ 

๑๕. นายวิรุจ  มิ่งสอน กรรมการ 

๑๖. นายคเณศ  หิปะนัด กรรมการ 

๑๗. นายวีระชัย  นอยวงศ กรรมการ 

๑๘. นางสาวสุดาพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๑๙. วาที่รอยตรีศริิพงษ  วิเศษสังข กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. นางสาวชลดา  สิงหกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. จัดทําแบบประเมินผลการจัดทํา การใช การปรับปรุงหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูและ 

 สงแบบประเมินผลใหกับทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อประเมนิผลการจัดทํา การใช การปรับปรงุหนวย 

 การเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ 

 ๒. นําผลการประเมินจากทุกกลุมสาระการเรียนรูมาสรปุเปนภาพรวมของโรงเรียน 

 ๓. ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรายการที่ไดรบัผิดชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ภารกิจท่ี ๓ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
 รายการที่ ๑๑ การจัดกระบวนการเรียนรู 

๑. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ ประธานกรรมการ 

๒. นายบรรจบ  ไชยสาร รองประธานกรรมการ 

๓. นางภานุมาศ ไชยสาร กรรมการ 

๔. นางศิริรัตน แสนใหม กรรมการ 

๕. นางธัญลักษณ   จิรานันทสิร ิ กรรมการ 

๖. นางสาวพรปวีณ  โกศลศิรศักดิ ์ กรรมการ 

๗. นางซอนกลิ่น  พิมเทพา กรรมการ 

๘. นางถวิล  วรรณวงศ กรรมการ 

๙. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ กรรมการ 

๑๐. นางสาวเดือนฉาย   แซจึง กรรมการ 

๑๑. นางสาวอรุณี  สายวงศ กรรมการ 

๑๒. นางรัชนี  กมล กรรมการ 

๑๓. นางวิไลรัตน  มณีนิล กรรมการ 
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๑๔. นายอุกฤต  ทีงาม กรรมการ 

๑๕. นายรุงอรุณ  ศรีสุธรรม กรรมการ 

๑๖. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ กรรมการ 

๑๗. นางสาวภรณี  จันทรชิต กรรมการ 

๑๘. นางสาวสมสกลุ  นึกชอบ กรรมการ 

๑๙. นางสาวศิริพร  นามวงศ กรรมการ 

๒๐. นายรัฐพล  คําแกน กรรมการ 

๒๑. นายพิทักษพงษ  นามวงษ   กรรมการ 

๒๒. นางสาวเฉลิมรกั  สดไสย กรรมการ 

๒๓. นางสาวนวรัตน  โสตศิร ิ กรรมการ 

๒๔. นายสมศักดิ์  วันสุดล กรรมการ 

๒๕. นางนุจรี  ศรีประใหม กรรมการ 

๒๖. นางรุงระวีวรรณ  ญาณวาร ี กรรมการ 

๒๗. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ กรรมการ 

๒๘. นางสาววีนา  โมทะจิตร กรรมการ 

๒๙. นางบุญฐิตา  ศรีภา กรรมการ 

๓๐. นางสาวสุภรัตน  แกวพวง กรรมการ 

๓๑. นางสาวอรุณีย  อรจันทร กรรมการ 

๓๒. นางปทุมพร  พลศักดิ ์ กรรมการ 

๓๓. นางชินีวรรณ  สมทรัพย กรรมการ 

๓๔. นางณัฐธยาน  ดวงแกว กรรมการ 

๓๕. นางอุไร  คงเมือง กรรมการ 

๓๖. นายเนวินทร  วสุกาญจนานนท กรรมการ 

๓๗. นายวรวัฒน  จิราธิวัฒนาณุกุล กรรมการ 

๓๘. นายวัฒนศาสตร  บุญเหมาะ กรรมการ 

๓๙. นายเทอดศักดิ์  นาจําปา กรรมการ 

๔๐. นางสาวพรกมล  กุฎโพธิ์ กรรมการ 

๔๑. นางสาวสุพัตรา  พลรกัษ กรรมการ 

๔๒. นายวิชัย  ลาลุน กรรมการและเลขานุการ 

๔๓. นายเจตนิพิฐ  แทนทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. จัดทําแบบประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูและสงแบบประเมินผลใหกับทุกกลุมสาระ 

 การเรียนรูเพื่อประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ 

 ๒. นําผลการประเมินจากทุกกลุมสาระการเรียนรูมาสรปุเปนภาพรวมของโรงเรียน 

 ๓. ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรายการที่ไดรบัผิดชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   



๑๐ 

 ภารกิจท่ี ๓ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
  รายการที่ ๑๒ การจัดหา จัดทํา ใช บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตสือ่การจัดการเรียนรู 

๑. นางสาวถนอม  ทองพันช่ัง ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวละเอียด  จุลมิน รองประธานกรรมการ 

๓. นางพชรมน  วิริยะ กรรมการ 

๔. นางสาวธิษณา  ออนบึง กรรมการ 

๕. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจาง กรรมการ 

๖. นางสาวนภัทร  เชิงหอม กรรมการ 

๗. นางขรพรรษ  สุรนารถ กรรมการ 

๘. นายพิทวัฒน  สิงหดง กรรมการ 

๙. นายนันทวัฒน  มูลสาร กรรมการ 

๑๐. นางนิพาพร  ตังสุข กรรมการ 

๑๑. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ กรรมการ 

๑๒. นายประสาท  สาล ี กรรมการ 

๑๓. นายอติวิชญ  ศรีพวงทอง กรรมการ 

๑๔. นายวุฒิพงษ  โกมลวัฒน กรรมการ 

๑๕. นางสาวจตุพร  สังธิกลุ กรรมการ 

๑๖. นายวิทวัส  บุญมาก กรรมการ 

๑๗. นางสาวจริาภรณ  บุญพบ กรรมการ 

๑๘. วาที่รอยตรีศรัญยู  จันทรแจง กรรมการ 

๑๙. นายธีทัต  จันทรา กรรมการ 

๒๐. นางสาววีณารัตน  เซ็กโม กรรมการ 

๒๑. นายสมหมาย  คุมศรีวัย กรรมการและเลขานุการ 

๒๒. นายวีรยุทธ  เชื้อชม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. จัดทําแบบประเมินผลการจัดหา จัดทํา ใช บํารุงรกัษาและสงเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรูและ 

      สงแบบประเมินผลใหกับทุกกลุมสาระการเรียนรูเพือ่ประเมินผลการจัดหา จัดทํา ใช บํารุงรักษาและ 

                 สงเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรูมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ 

 ๒. นําผลการประเมินจากทุกกลุมสาระการเรียนรูมาสรปุเปนภาพรวมของโรงเรียน 

 ๓. ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรายการที่ไดรบัผิดชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ภารกิจท่ี ๓ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
  รายการที่ ๑๓ การจัดสอนซอมเสริม 

๑. นายประกอบ  คําขาว ประธานกรรมการ 

๒. พันจาอากาศเอกอรรถพล  เข็มแดง รองประธานกรรมการ 

๓. นายธนาศักดิ์  สุภาพ กรรมการ 

๔. นายนิเวศน  เข็มทอง กรรมการ 



๑๑ 

๕. นายธีระชัย  ไพบูลยสวัสดิ ์ กรรมการ 

๖. นายภราดร อยูเย็น กรรมการ 

๗. นางสาวราตรี  โพธิเงิน กรรมการ 

๘. นางสาวทัชชภร ธนูผาย กรรมการ 

๙. นายณรงคฤทธิ์  บุญภา กรรมการ 

๑๐. นายปญญาศักดิ์  นิลเพชร กรรมการ 

๑๑. นายชาติกลา ทรัพยทรงพล กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นายทรงวุฒิ  ขจัดมลทิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. จัดทําแบบประเมินผลการจัดสอนซอมเสรมิและ สงแบบประเมินผลใหกบัทุกกลุมสาระการเรียนรู 

      เพื่อประเมินผลการจัดสอนซอมเสริมมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ 

๒. นําผลการประเมินจากทุกกลุมสาระการเรียนรูมาสรปุเปนภาพรวมของโรงเรียน 

๓. ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรายการที่ไดรบัผิดชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ภารกิจท่ี ๓ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
  รายการที่ ๑๔ การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลกัสูตร 

๑. นายรุงอรุณ  ศรีสุธรรม ประธานกรรมการ 

๒. นางวิภาดา  จันลองคํา รองประธานกรรมการ 

๓. นายธนาศักดิ์  สุภาพ กรรมการ 

๔. นางพรสรญิ  ศุภภาภิญโญ กรรมการ 

๕. นางสาวศิริพร  นามวงษ กรรมการและเลขานุการ  

๖. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. รวบรวมการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทกุกจิกรรมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพฒันาการจัด 

                กิจกรรมนักเรียน 

๒. ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรายการที่ไดรบัผิดชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสรมิทางดานวิชาการ 
  รายการที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมเพือ่สงเสริมการเรียนรู 

๑. นางศลัญญา  ขันทอง ประธานกรรมการ 

๒. นายทวีป  เชาววลีรัตน รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐทกรณ  สิงหคํา กรรมการ 

๔. นายทองพูน  แพงมา กรรมการ 

๕. นางพิมลรัตน  บุญงาม กรรมการ 

๖. นางสุภาภรณ  มนิระพงศ กรรมการ 

๗. นางสาวสมบรูณ  ดวงพล กรรมการ 

๘. นางเยาวลักษณ  พิเชฐโสภณ กรรมการ 

๙. นายวรชาติ  คันศร กรรมการ 

๑๐. นางสุจิตรา  นอมเกลา กรรมการ 



๑๒ 

๑๑. นายดวงแดน  วงเดือน กรรมการ 

๑๒. นายสมพงค  ถาวร กรรมการ 

๑๓. นายไกรลาศ  จิบจันทร กรรมการ 

๑๔. นายจํานงค  พันธรัมย กรรมการ 

๑๕. นายวิสุทธิ์  มีปด กรรมการ 

๑๖. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ กรรมการ 

๑๗. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเคา กรรมการ 

๑๘. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ กรรมการ 

๑๙. นายกองแกว  แสนโคตร กรรมการ 

๒๐. นางสาวคณิศร  ผองใส กรรมการ 

๒๑. นายสําราญ  ฤกษอุโฆษ กรรมการ 

๒๒. นางศศินันท  พงษจรสัจริเดช กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. นางกัญญา ปยกรศาสตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. จัดทําแบบประเมินผลการจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูและ สงแบบประเมินผลใหกับทุกกลุม 

      สาระการเรียนรู เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมิการเรียนรูมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ 

 ๒. นําผลการประเมินจากทุกกลุมสาระการเรียนรูมาสรปุเปนภาพรวมของโรงเรียน 

 ๓. ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรายการที่ไดรบัผิดชอบเพื่อรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสรมิทางดานวิชาการ  
 รายการที่ ๑๖ โรงเรียนสงเสริมใหครูไดรับการพฒันาทางดานวิชาการอยางนอย ๒๐ ชั่วโมงตอป 

 รายการที่ ๑๗ การพัฒนาครูทางดานวิชาการ 

๑. นางอาภรณ  บุญมาก ประธานกรรมการ 

๒. นางประไพ  ผาคํา   รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน กรรมการ 

๔. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   รวบรวมขอมูลการพฒันาครู ประเมินผลการพัฒนาและนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลใน 

             การพัฒนาครูอยางตอเนื่องและนําขอมลูมาเตรียมรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ภารกิจท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสรมิทางดานวิชาการ 
 รายการที่ ๑๘ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 

๑. นางอรไท  อิสาน ประธานกรรมการ 

๒. นางปุญญารัศมิ์  ธนเดชชัยมงคล รองประธานกรรมการ 

๓. นางพัชนี  จุลมิน กรรมการ 

๔. นางสาวจันทรจุรี  บุญสมศร ี กรรมการ 

๕. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา กรรมการ 

๖. นางดาววิชา  หิปะนัด กรรมการ 

๗. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน กรรมการ 



๑๓ 

๘. นางคคณา  แกวคะตา กรรมการ 

๙. นางรัชนี  นวลศิริ กรรมการ 

๑๐. นายภูวดล  วนขุนทด กรรมการ 

๑๑. นางสาวจรีะพร  ชองรัมย กรรมการ 

๑๒. นายอิสระ  คํานนท กรรมการ 

๑๓. นางสุจิตรา  อุทธิเสน กรรมการ 

๑๔. นางเยาวรักษ  พวงมะเทศโสภณ กรรมการ 

๑๕. นางพรสรญิ  ศุภภาภิญโญ กรรมการ 

๑๖. นางจุฑาภรณ  พิมาร กรรมการ 

๑๗. นางฐิตารีย  ปุลพรนันท กรรมการ 

๑๘. นางฤทัย  คุมศรีวัย กรรมการ 

๑๙. นางสาวเพญ็นภา เคนกุล กรรมการ 

๒๐. นางสิรินาท  พันธรัมย กรรมการ 

๒๑. นางนริศรา  พลตร ี กรรมการ 

๒๒. นางสาวจิตนภา  ประกิง่ กรรมการ 

๒๓. นางสาวชญาณิกานต ขันธเพชร กรรมการ 

๒๔. นางสาวกฤศวรรณ  จันทรเพ็ชร กรรมการ 

๒๕. นางสาวหทัยรัตน  อมรเดชากุล กรรมการ 

๒๖. นางสาววีรันทรศิตา  มีหนองหวา กรรมการ 

๒๗. Miss Tran Thi Hoai Huong  กรรมการ 

๒๘. นางสาวชนาพร  โชคดําริวิเศษ กรรมการ 

๒๙. นางสาวจิตอารีย บัญญัต ิ กรรมการ 

๓๐. นางปรียาวดี  ศิริมานพ กรรมการ 

๓๑. นางสาวเบญจมาศ  ดวงตา กรรมการ 

๓๒. นางสาวนิศาชล  บุญสง กรรมการ 

๓๓. นางสาวรุงนภา  โอภาษ กรรมการ 

๓๔. นางรุงนภา  นาจําปา กรรมการและเลขานุการ 

๓๕. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. จัดทําแบบประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวชิาการในโรงเรียนและ สงแบบประเมินผลใหกบั 

  ทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนมาใชในการ 

  ดําเนินงานทางวิชาการ 

 ๒. นําผลการประเมินจากทุกกลุมสาระการเรียนรูมาสรปุเปนภาพรวมของโรงเรียนและนําขอมลูมา 

                เตรียมรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 



๑๔ 

 ภารกิจท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสรมิทางดานวิชาการ 
 รายการที่ ๑๙ การสงเสรมิการวเิคราะห วิจัย เพื่อพฒันาการเรียนรูของผูเรียน 

 ๑.  นางเยาวลักษณ  ศรีสุนนท ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางสาวจตุพร  สังธิกลุ  รองประธานกรรมการ   

  ๓.  นางรัชนี  กมล  กรรมการ 

 ๔.  นางสาวปนหลา  ศิลาบุตร กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   รวบรวมงานวิจัยจากทุกกลุมสาระการเรียนรูและนํามาเตรียมรบัการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสรมิทางดานวิชาการ 
 รายการที่ ๒๐ การสงเสรมิการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

 ๑.  นายนายอุกฤต  ทีงาม ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายสมศักดิ์  วันสุดล  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวชลดา  สิงหกุล  กรรมการ 

   ๔. นายวีระชัย  นอยวงศ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. รวบรวมและประเมินผลการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู  

 ๒. นําผลการประเมินไปใชในการปรบัปรุงและพัฒนาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

                 อยางตอเนื่องและนําขอมลูมาเตรียมรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๕  การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
 รายการที่ ๒๑ การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

  รายการที่ ๒๒ การสรางและปรับปรงุเครื่องมอืการวัดผลการเรียน 

 รายการที่ ๒๓ การจัดใหมีเอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 รายการที่ ๒๔ การดําเนินการเกีย่วกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 ๑.  นายพิทักษพงษ  นามวงษ ประธานกรรมการ  

 ๒.  นางสาวเดือนฉาย  แซจึง รองประธานกรรมการ   

 ๓.  นางสุวจี  สังขแกว กรรมการ 

 ๔.   นางณัฐหทัย  คูหา กรรมการ 

 ๕.  นางสาวพรปวีณ  โกศลศิรศักดิ ์ กรรมการ 

 ๖.  นางสาวจตุพร  สังธิกลุ กรรมการ 

 ๗.  นายธนาศักดิ์  สุภาพ กรรมการ 

 ๘.  นางกนกอร  มูลสาร กรรมการ 

 ๙.  นางสุภาภรณ  มนิระพงศ กรรมการ 

 ๑๐. นางสิรินาท  พันธรัมย กรรมการ 

 ๑๑. นายภราดร  อยูเย็น กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวจิตอารีย  บัญญัต ิ กรรมการ 

 ๑๓. นางปรียาวดี  ศิริมานพ กรรมการ 

 ๑๔. นางสาวชนาพร โชคดําริวิเศษ กรรมการ 



๑๕ 

 ๑๕. Miss.Tran Thi Hoai Huong กรรมการ 

 ๑๖. นายดนัย  แสงสิงห กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   รวบรวมผลการดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามรายการที่ไดรบัมอบหมายและนําขอมลู 

             มาเตรียมรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๕  การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
 รายการที่ ๒๕ การดําเนินการเกีย่วกับงานทะเบียนนักเรียน 

๑. นางจุฬาวัลย  ชนะมะเรงิ ประธานกรรมการ 

๒. นายวีรยุทธ  เชื้อชม กรรมการ 

๓. นางสาวภรณี  จันทรชิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   รวบรวมผลการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนกัเรียนและนําขอมลูมาเตรียมรับการประเมินในวันที่  

             ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๖  การแนะแนวการศึกษา 
 รายการที่ ๒๖ การแนะแนวการศึกษา 

 ๑.  นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางมาณิกา  ศรีสุธรรม รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นายเนวินทร  วสุกาญจนานนท กรรมการ 

 ๔.  นางสาวเฉลิมรัก  สดไสย กรรมการ 

 ๕.  นางสาวจิราภรณ  บุญพบ กรรมการ 

 ๖.  นางสาวชิสาพัชร  นีลธัญนันท กรรมการและเลขานุการ                                        

 ๗.  นางรัตนาภรณ  หอทรัพย กรรมการและผูชวยเลานุการ 

มีหนาที่   รวบรวมผลการดําเนินการเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และนําขอมูลมาเตรียมรับการประเมินในวันที่  

             ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๗  การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
 รายการที่ ๒๗ การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 

 รายการที่ ๒๘ การประเมินผลในดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๑. นางจุฬาวัลย  ชนะมะเรงิ ประธานกรรมการ 

๒. นายวีรยุทธ  เชื้อชม กรรมการ 

๓. นางสาวภรณี  จันทรชิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   รวบรวมผลการดําเนินการ การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการและดานคุณภาพการจัดการเรียน 

             การสอนและนําขอมลูมาเตรียมรบัการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕.๓  คณะกรรมการดําเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดานงานกิจการนักเรียน 
 ภารกิจท่ี ๑ การวางแผนงานกิจการนักเรียน  
 ภารกิจท่ี ๒ การบริหารกิจการนักเรียน 
  ๑. นายสุรสิทธิ์  ไพรวรรณ ประธานกรรมการ 

  ๒. นายเฉลิมพล ยศธแสนย    รองประธานกรรมการ 



๑๖ 

 ๓. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน กรรมการ 

 ๔. นายพิทวัฒน  สิงหดง กรรมการ 

 ๕. นางสาวศิริพร  นามวงษ กรรมการ 

 ๖. นายชัยโย  เสาเวียง กรรมการ 

 ๗. พันจาอากาศเอกอรรถพล  เข็มแดง กรรมการ 

 ๘. นางจันทรเพญ็  ลาลุน กรรมการ 

 9. สิบเอกนันทวัฒน  มลูสาร กรรมการ  

 10. นางสาวหทัยชนก  อินตะนัย กรรมการ 

 11. นางสิรินาท   พันธรัมย   กรรมการและเลขานุการ 

 12. นายรังสรรค  จันธิมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 13. นางสาวธีรัตนติกุล  หอมใจ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 14. นางพวงผกา  สทิธิสมบูรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑.  รวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกบังานกจิการนกัเรียน 

 ๒.  จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ เปนเอกสารคูมือครหูรือคูมือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนและม ี

                 การเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบรวมทั้งมกีารปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหเปนปจจบุัน 

                 อยางสม่ําเสมอ  

 ๓.  จัดทําแผนงานกจิการนักเรียน ดําเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผลงานตามแผน และนํา 

                 ขอมูลมาเตรียมรบัการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ภารกิจท่ี ๓ การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
 ๑.  นางจันทรเพ็ญ  ลาลุน   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายศราวุธ  แสงสุนานนท รองประธานกรรมการ 

 3.  นายศุภชัย  เมตตามนุษย   กรรมการ  

 ๓.  นางสาวราตรี  โพธิเงิน   กรรมการ 

 ๔.  นางบังอร  กษมาพิศาล กรรมการ 

 5.  วาที่รอยตรีศิริพงษ  วิเศษสังข กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.  นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจาง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. จัดกิจกรรมสงเสริมพฒันาความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแกการตรงตอเวลา ความสะอาด  

                การแตงกาย การเขาแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติ ตามระเบียบขอบังคับและแนวทาง 

                ปฏิบัติของโรงเรียน โดยจัดอยางเปนประจําและตอเนื่อง 

 ๒. จัดกิจกรรมสงเสริมพฒันาดานคุณธรรม จริยธรรม (กจิกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

              ไดแก กิจกรรมที่สอดคลองกับ คุณลักษณะอันพงึประสงค ๘ ประการตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 

              พื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๑ คือรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง 

              พอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

 ๓. การจัดกจิกรรมสงเสรมิพัฒนาดานความรบัผิดชอบตอสังคม (กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาดานความ 

              รับผิดชอบตอสังคม ไดแก การบําเพญ็ตนใหเปนประโยชน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนา 



๑๗ 

              สาธารณสถาน ฯลฯ) 

 ๔. จัดกิจกรรมสงเสรมิพฒันาการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีการยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผู 

              ประพฤติด ี

 ๕. นําขอมูลมาเตรียมรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๔  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 ๑. นายชัยโย  เสาเวียง   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายปรีชา  ฝงสมิมา   รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายธีรชัย  ไพบูลยสวัสดิ ์ กรรมการ 

 ๔. นายนิเวศน  เข็มทอง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑.  จัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ๒.  จัดทําระบบการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

 ๓.  มีระบบการคัดกรองนกัเรียน 

 ๔.  มีการปองกันและการแกไขปญหานกัเรียน 

 ๕.  มีการสงเสรมิและพฒันาคุณภาพนักเรียน 

 ๖.  มีระบบการสงตอนกัเรียน 

 ๗. นําขอมูลมาเตรียมรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๕ การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน  
 ๑. นายศราวุธ   แสงสุนานนท ประธานกรรมการ 

 ๒. นายนิเวศน  เข็มทอง รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายชาติกลา  ทรัพยทรงพล   กรรมการ 

 ๔. นายทรงวุฒิ  ขจัดมลทิน   กรรมการ 

 ๕. นายพิทวัฒน  สิงหดง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖. นางสาวราตรี  โพธิเงิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. จัดทําแผนงาน /โครงการ สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 ๒. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางตอเนื่อง สามารถเปน 

              แบบอยางแกโรงเรียนอื่นได    

 ๓. นําขอมูลมาเตรียมรับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภารกิจท่ี ๖ การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
๑. นายสุรสิทธิ์  ไพรวรรณ ประธานกรรมการ 

๒. นายเฉลิมพล  ยศธแสนย รองประธานกรรมการ 

๓. นางจันทรเพญ็  ลาลุน กรรมการ 

๔. นางสาวศิริพร  นามวงษ กรรมการ 

๕. นางสาวหทัยชนก  อินตะนัย กรรมการ 

๖. นางสาวพวงผกา สิทธิสมบรูณ กรรมการ 

๗. นางสาวธีรัตนติกลุ  หอมใจ กรรมการ 



๑๘ 

๘. นางสาวจําเนียร  เหมาะสมาน กรรมการและเลขานุการ 

 ๙. นายพิทวัฒน  สิงหดง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. ประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได 

  ๒. นําผลการวิเคราะหไปใชในการ ปรบัปรุงพฒันาการดําเนินงานกิจการนักเรียนและนําขอมลูมาเตรียม 

      รับการประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕.๔  คณะกรรมการดําเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดานงานบุคคล  
 ภารกิจท่ี ๑ การบริหารงานบุคคล  

 ภารกิจท่ี ๒ การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. นางปยะวดี  จันปุม    ประธานกรรมการ 

๒. นางพิชามญชุ  อัครธีรพงศ   รองประธารกรรมการ 

๓. นางสมถวิล  ทองพูน    กรรมการ  

๔. นายศุภชัย  เมตตามนุษย   กรรมการ 

๕. นางสาวราตรี  โพธิเงิน    กรรมการ 

๖. นายพิทวัฒน  สิงหดง    กรรมการ 

๗. นางรุงนภา  นาจําปา    กรรมการและเลขานุการ 

๘. นายอภิรักษ  ลําภา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาที่   ๑. มีการวิเคราะหอัตรากําลงัครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากร 

   ๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 ๔. มีแผนการบํารงุขวัญและสงเสริมกําลงัใจบุคลากร 

 ๕. มีการทําทะเบียนประวัติขาราชการครู ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๖. มีการรวบรวมหลกัฐานเกี่ยวกบัการปฏิบัตริาชการของบคุลากรและนําขอมลูมาเตรียมรับการประเมิน 

                ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕.๕  คณะกรรมการดําเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดานงานธุรการ 
 ภารกิจท่ี ๑ การวางแผนงานธุรการ 
 ภารกิจท่ี ๒ การบริหารงานธุรการ 
 ภารกิจท่ี ๓ การบริหารงานสารบรรณ 
 ภารกิจท่ี ๔ การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ 

๑. นายพิชัย  ผองแผว    ประธานกรรมการ 

๒. นางขนิษฐา  เจริญกจิ    รองประธานกรรมการ 

๓. นางปยวดี  จันปุม    กรรมการ 

๔. นางพิชามญชุ  อัครธีรพงศ   กรรมการ 

๕. สิบเอกนันทวฒัน  มูลสาร   กรรมการ 

๖. นางสาวภาวดี   จัตตุเรศ   กรรมการ 

๗. นางสาวธิษณา  ออนบึง   กรรมการและเลขานุการ  

๘. นางสาววชิราภรณ  ลาลุน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  



๑๙ 

๙.  นายอภิรักษ  ลําภา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑.  มีการรวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานธุรการ  

 ๒.  มีการจัดทําแผนงานธุรการ 

 ๓.  มีการทําแผนภูมกิารบรหิารงานธุรการ  

 ๔.  มีการกําหนดแนวทางการจัดบุคลากร  

 ๕.  มีทะเบียนรับ-สงเอกสารและหนงัสือราชการ  

 ๖.  มีหลักฐานการโตตอบหนงัสอืราชการ  

 ๗.  มีการจัดระบบเกบ็รกัษาและทําลายหนังสือราชการ  

 ๘.  มีการจัดระบบดานบริการงานสารบรรณ  

 ๙.  มีการประเมินผลการดําเนินงานธุรการ โดยมหีลกัฐานใหตรวจสอบได และนําขอมูลมาเตรียมรบั 

                 การประเมินในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๖  คณะกรรมการดําเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดานการเงินและพัสดุ 
 ภารกิจท่ี ๑ การบริหารการเงินและบัญชี 
 ภารกิจท่ี ๒ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย 
 ภารกิจท่ี ๓ การประเมินผลการดําเนินงานและพัสดุ  

๑. นายพิศิษฐ  ผลาชิตร    ประธานกรรมการ 

๒. นายนคร เครือพงษศักดิ์   รองประธานกรรมการ  

๓. นายชัยชาญ  คําแปล    กรรมการ 

๔. นางจันทรเพญ็  ศรีสมพร   กรรมการ 

๕. นางนุจรี  ศรีประใหม    กรรมการ 

๖. นางบุญฐิตา  ศรีภา    กรรมการ 

๗. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ   กรรมการ   

๘. นางสาวสุภาพร  แสงลบั   กรรมการ 

๙. นางสาวเพญ็นภา  เคนกุล   กรรมการ 

๑๐. นางสาววีรันทรศิตา  มีหนองหวา  กรรมการ 

๑๑. นางสาวหทัยรัตน  อมรเดชากุล  กรรมการ 

๑๒. นางสาวขนิษฐา  แกนแกว   กรรมการ 

๑๓. นางสาววิไลลักษณ  ถอดศร ี   กรรมการ 

๑๔. นางสาวนราธิป ทองแยม   กรรมการ 

๑๕. นางศิรินนภา  จวงพลงาม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖. นางพิมลรัตน  บุญงาม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดเตรียมเอกสารรองรอยการทํางาน ตามมาตรฐานและตัวบงชี้งานดานงานการเงินและพสัดุ  

            และนํามาจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕.๗  คณะกรรมการดําเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดานบริการอาคารสถานที่ 
               และสภาพแวดลอม 
 ภารกิจท่ี ๑ การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  



๒๐ 

 ภารกิจท่ี ๒ การบริการอาคารเรียน  
 ภารกิจท่ี ๓ การบริการหองบริการ  
 ภารกิจท่ี ๔ การบริการหองพิเศษ  
 ภารกิจท่ี ๕ การบริการอาคารประกอบ 
 ภารกิจท่ี ๖ การใหบริการนํ้าดื่ม  
 ภารกิจท่ี ๗ การสงเสริมสุขภาพอนามัย  
 ภารกิจท่ี ๘ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ  
 ภารกิจท่ี ๙ การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรยีน  
 ภารกิจท่ี ๑๐ การประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  

๑. นายพิชัย  ผองแผว    ประธานกรรมการ 

๒. นางขนิษฐา  เจริญกจิ    รองประธานกรรมการ   

๓. นายอดุลย  แกวภักดี    กรรมการ 

๔. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา   กรรมการ 

๕. นางศศินันท  พงษจรสัจริเดช   กรรมการ 

๖. นางสุนันทา บุญเอนก   กรรมการ 

๗. นายทองพูน  แพงมา    กรรมการ 

๘. พันจาอากาศเอกอรรถพล  เข็มแดง  กรรมการ 

๙. นายอุกฤต  ทีงาม    กรรมการ 

๑๐. นายศราวุธ  แสงสุนานนท   กรรมการ 

๑๑. นายประกอบ  คําขาว   กรรมการ 

๑๒. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ   กรรมการ 

๑๓. นางสาวจินตนา  พละสรร   กรรมการ 

๑๔. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเคา   กรรมการ 

๑๕. นายไกรลาศ  จิบจันทร   กรรมการ 

๑๖. นางสาวเพญ็พักตร  จันทะศร ี  กรรมการ 

๑๗. นางสาวรัตนาภรณ  สมพงษ   กรรมการ 

๑๘. นางสาวอาทิตยา  ใบเงิน   กรรมการ 

๑๙. นายวีระชัย  มเหศักดิ ์   กรรมการ 

๒๐. นายสําราญ  ฤกษอุโฆษ   กรรมการ 

๒๑. นางสมจิตร  ทองยอย   กรรมการ 

๒๒. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. นายจํานงค  พันธรัมย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาที่   จัดเตรียมเอกสารรองรอยการทํางาน ตามมาตรฐานและตัวบงชี้งานดานงานบรกิารอาคารสถานที่และ 

             สภาพแวดลอม และนํามาจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๘  คณะกรรมการดําเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดานงานชุมชนและภาคีเครือขาย 
 ภารกิจท่ี ๑ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขาย  
 ภารกิจท่ี ๒ การใหบริการชุมชน  



๒๑ 

 ภารกิจท่ี ๓ การมสีวนรวมในการพัฒนาชุมชน  
 ภารกิจท่ี ๔ การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  
 ภารกิจท่ี ๕ การประเมินผลงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
 ๑. นางพิสมัย  รักษาผล ประธานกรรมการ   

 ๒. นายกิตตินันท  ศิละวงษ รองประธานกรรมการ    

 ๓.  นางสาวสมสกุล  นึกชอบ กรรมการ   

 ๔.  นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ กรรมการ 

 ๕.  นายปกาศิต  ศรแกว กรรมการ   

 ๖.  นางสาวจันทรจรุี  บุญสมศร ี กรรมการ  

 ๗.  นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท  กรรมการ 

 ๘. นางนิภาพร  ตังสุข กรรมการ   

 ๙. นางพชรมน  วิริยะ กรรมการ   

   ๑๐. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา กรรมการ  

  ๑๑. นางสาวธิษณา  ออนบึง กรรมการ   

  ๑๒. นายวัฒนศาสตร  บุญเหมาะ  กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวกฤศวรรณ  จันทรเพ็ชร กรรมการ 

  ๑๔. นายวิรุจ   มิ่งสอน กรรมการ   

  ๑๕. นางกนกอร  มูลสาร กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๖. นายชัยกฤต  อินทะโส กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดเตรียมเอกสารรองรอยการทํางาน ตามมาตรฐานและตัวบงชี้งานดานงานชุมชนและภาคีเครือขาย  

   และนํามาจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๙  คณะกรรมการดําเนินงานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตามเกณฑประเมินผล 
       การปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเนนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘  
   จุดเนนที่ ๑ นักเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

๑. นางอรไท  อิสาน              ประธานกรรมการ 

๒. นางพิสมัย  รกัษาผล กรรมการ 

๓. นางปุญญารัศมิ์  ธนเดชชัยมงคล กรรมการ 

๔. นางพัชนี  จุลมิน กรรมการ 

๕. นางสาวจันทรจุรี  บุญสมศร ี กรรมการ 

๖. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา กรรมการ 

๗. นางดาววิชา  หิปะนัด กรรมการ 

๘. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน กรรมการ 

๙. นางคคณา  แกวคะตา กรรมการ 

๑๐. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม กรรมการ 

๑๑. นางรัชนี  นวลศิริ กรรมการ 

๑๒. นายภูวดล  วนขุนทด กรรมการ 



๒๒ 

๑๓. นางสาวจรีะพร  ชองรัมย กรรมการ 

๑๔. นางรุงนภา  นาจําปา กรรมการ 

๑๕. นายอิสระ  คํานนท กรรมการ 

๑๖. นางสุจิตรา  อุทธิเสน กรรมการ 

๑๗. นางเยาวรักษ  พวงมะเทศโสภณ กรรมการ 

๑๘. นางพรสรญิ  ศุภภาภิญโญ กรรมการ 

๑๙. นางจุฑาภรณ  พิมาร กรรมการ 

๒๐. นางฐิตารีย  ปุลพรนันท กรรมการ 

๒๑. นางฤทัย  คุมศรีวัย กรรมการ 

๒๒. นางสาวเพญ็นภา เคนกุล กรรมการ 

๒๓. นางสิรินาท  พันธรัมย กรรมการ 

๒๔. นางนริศรา  พลตร ี กรรมการ 

๒๕. นางสาวจิตนภา  ประกิง่ กรรมการ 

๒๖. นางสาวชญาณิกานต ขันธเพชร กรรมการ 

๒๗. นางสาวกฤศวรรณ  จันทรเพ็ชร กรรมการ 

๒๘. นางสาวหทัยรัตน  อมรเดชากุล กรรมการ 

๒๙. นางสาววีรันทรศิตา  มีหนองหวา กรรมการ 

๓๐. Miss Tran Thi Hoai Huong  กรรมการ 

๓๑. นางสาวชนาพร  โชคดําริวิเศษ กรรมการ 

๓๒. นางสาวจิตอารีย บัญญัต ิ กรรมการ 

๓๓. นางปรียาวดี  ศิริมานพ กรรมการ 

๓๔. นางสาวเบญจมาศ  ดวงตา กรรมการ 

๓๕. นางสาวนิศาชล  บุญสง กรรมการ 

๓๖. นางสาวรุงนภา  โอภาษ กรรมการ 

มีหนาที่  ๑. ประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการสื่อสาร 

                ภาษาอังกฤษที่เว็บไซต สพม.๒๘ www.mskyt28.info 

 ๒. นําผลการประเมินมาเสนอตอคณะกรรมการในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 จุดเนนที่ ๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช STEM Education 
  ๑. นายสิทธิ์ศักดิ์  จินดาวงศ ประธานกรรมการ 

  ๒. นายศักด์ิชาย  วรรณวงศ กรรมการ 

                      ๓. นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. กํากับติดตามและนําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูของครทูี่จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนเชื่อมโยง 

                ความรูและทักษะที่เรียนรูจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรกบัชีวิตจรงิ และนําความรู  

                ทักษะเหลานั้นไปใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน หรือสังคม เกิดผลสําเร็จ  



๒๓ 

 ๒. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาจัดนิทรรศการเพื่อนาํเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 จุดเนนที่ ๓ สถานศึกษาใชรูปแบบ DLTV/DLIT ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน  
๑. นายทองพูน  แพงมา ประธานกรรมการ 

๒. นางศลัญญา  ขันทอง รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสมบรูณ  ดวงพล กรรมการ 

๔. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ กรรมการ  

๕. นายไกรลาศ  จิบจันทร กรรมการและเลขานุการ 

๖. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐาน รายการ และขอมูลของผูเรียน เพื่อออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมตาม 

                ศักยภาพของผูเรียน  

 ๒. ออกแบบการเรียนรู/จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลย ี

                สารสนเทศ (DLIT) ไดสอดคลอง กับมาตรฐาน รายการ ตามทีห่ลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว  

 ๓. เลือกสื่อประกอบการจัดการเรียนรูการจัดการศกึษาทางไกลผาน เทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT)  

      ไดสอดคลองกบัวัตถุประสงคและเนือ้หาในบทเรียน  

 ๔. ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายครอบคลมุ 

                มาตรฐาน รายการ  

 ๕. นําเอกสารหลักฐานการดําเนินงานมาจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที่ ๔ คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 จุดเนนที่ ๕ คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        จุดเนนที่ ๖ พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET)    
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในกลุมสาระหลัก ท่ีทดสอบ  
        จุดเนนที่ ๗ พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในกลุมสาระหลัก ท่ีทดสอบ  
  ๑.  นายพิทักษพงษ  นามวงษ ประธานกรรมการ  

  ๒.  นายดนัย  แสงสิงห รองประธานกรรมการ  

  ๓.  นางสาวเดือนฉาย  แซจึง กรรมการ   

  ๔.  นางสุวจี  สังขแกว  กรรมการ 

  ๕.  นางณัฐหทัย  คูหา กรรมการ 

  ๖. นางสาวพรปวีณ  โกศลศิรศักดิ ์ กรรมการ 

  ๗. นางสาวจตุพร  สังธิกุล กรรมการ 

  ๘.  นายธนาศักดิ์  สุภาพ กรรมการ 

  ๙.  นางกนกอร  มูลสาร กรรมการ 

  ๑๐.  นางสุภาภรณ  มนิระพงศ กรรมการ 

  ๑๑. นางสิรินาท  พันธรัมย กรรมการ 

  ๑๒. นางสาวปนหลา  ศิลาบุตร กรรมการ  

  ๑๓. นางสาวจิตอารย  บัญญัต ิ กรรมการ 



๒๔ 

  ๑๔. นางปรียาวดี  ศิริมานพ กรรมการ  

  ๑๕. นางสาวชนาพร โชคดําริวิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

  ๑๖. Miss.Tran Thi Hoai Huong กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาที่  นําผลการสอบโอเน็ตมาจัดนทิรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที่ ๘ รอยละของครูที่จัดกิจกรรมการสอนเนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ ๒๑  
๑. นางนัยนา  ธรรมศิร ิ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๒. นายฟาคํารณ  กมล หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๓. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๔. นางสาวถนอม  ทองพันช่ัง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

๕. นายประกอบ  คําขาว หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

๖. นายไพฑูรย  หิปะนัด หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 

๗. นางศลัญญา  ขันทอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๘. นางอรไท  อิสาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

มีหนาที่ นําแผนการเรียนรูของครูในกลุมสาระการเรียนรู  ที่เนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ มาจัด 

           นิทรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที่ ๙ การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีแรงจูงใจสูอาชีพและการมีงานทําในอนาคต  
       ๑. นายณัฐทกรณ  สิงหคํา   ประธานกรรมการ 

       ๒. นางศศินันท  พงษจรัสจริเดช   รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางกัญญา ปยกรศาสตร   กรรมการ 

  ๔. นางสุภาภรณ  มนิระพงศ   กรรมการ 

  ๕. นายสมหมาย  คุมศรีวัย   กรรมการ 

  ๖. นางพิมลรัตน  บุญงาม   กรรมการและเลขานุการ 

  ๗. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเคา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดเตรียมเอกสาร กิจกรรม/โครงการ/ผลงานนกัเรยีนที่เกี่ยวของกบัการจัดการศึกษาเกี่ยวกบัการ 

           ประกอบอาชีพและการมีงานทํามาจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที่ ๑๐ รอยละของครูที่มีการนําผลการประเมินมาแกไข/พัฒนาใหนักเรียนผานทุกคนดวยสื่อ 
                        และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย  
 ๑.  นายอุกฤต  ทีงาม ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายสมศักดิ์  วันสุดล รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวชลดา  สิงหกลุ กรรมการ 

 ๔.  นายวีระชัย  นอยวงศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  สรุปและรวบรวมรอยละของครทูี่มีการนําผลการประเมินมาแกไข/พัฒนาใหนักเรียนผานทุกคนดวยสื่อ 

            และนวัตกรรมที่หลากหลายมาจัดนิทรรศการเพือ่นําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 
 



๒๕ 

 จุดเนนที่ ๑๑ โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได เขียนไมสวย แบงใหครูรับผิดชอบ 
                 รายกลุมยอยและ ครูมีแผนการแกไขนักเรียนชัดเจนครูมีการดําเนินการแกไขมีระบบ 
                 โรงเรียนมี   การนิเทศติดตามและรายงานผลอยางตอเน่ือง  

๑. นางนัยนา  ธรรมศิร ิ    ประธานกรรมการ 

๒. นางขนิษฐา  เจริญกจิ กรรมการ 

๓. นางประไพ  ผาคํา  กรรมการ 

๔. นางอาภรณ  บุญมาก  กรรมการ 

๕. นางสาวปนหลา  ศิลาบุตร กรรมการ 

๖. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ กรรมการ 

๗. นางสุวจี สงัขแกว กรรมการ 

๘. นางสมศรี  พรหมคช กรรมการ 

๙. นายอภิวุฒิ  ทองไทย กรรมการ 

๑๐. นางบังอร  กษมาพิศาล กรรมการ 

๑๑. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน กรรมการ 

๑๒. นางเอื้อจิต วรรณวงศ กรรมการ 

๑๓. นางชุมพร  ประมาพันธ กรรมการ 

๑๔. นางเยาวลักษณ  ศรีสุนนท กรรมการ 

๑๕. นางสาวสุภาพร  แสงลบั กรรมการ 

๑๖. นางณัฐาพร  มูลม ี กรรมการ 

๑๗. นางสาวพิภัทรา  แซตัง กรรมการ 

๑๘. นายชัยกฤต  อินทะโส กรรมการ 

๑๙. นางสาวสุดารัตน  สารโท กรรมการ 

มีหนาที่  ๑. มีการคัดกรองนักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได เขียนไมสวย แบงใหครูรบัผิดชอบรายกลุมยอย 

 ๒. มีแผนการแกไขนักเรียนชัดเจน  มีการดําเนินการแกไขนักเรียนอยางเปนระบบ และมีการนิเทศ 

               ติดตามและรายงานผลอยางตอเนื่อง  และจัดนทิรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที่ ๑๒ รอยละของนักเรียนผานประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
 ๑. นางสาวศิริพร  นามวงษ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางบังอร  กษมาพิศาล รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางสิรินาท   พันธรัมย   กรรมการ 

 ๔. นายรังสรรค  จันธิมา   กรรมการ 

 ๕. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจาง กรรมการและเลขานุการ 

 ๖. นางนิพาพร  ตังสุข   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ นําเอกสาร เครื่องมือและวิธีการวัดคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มาจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอใน 

           วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุ 
 



๒๖ 

 ดเนนที่ ๑๓ รอยละของนักเรียนผานการประเมินการเรียนรูหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                       และนําไปใชในชีวิตประจําวัน  

๑. นายจํานงค  พันธรัมย ประธานกรรมการ 

๒. นายดวงแดน  วงเดือน กรรมการ 

 ๓. นายบุญเนื่อง  โพธิ์สัง กรรมการ 

 ๔. นายสมพงค  ถาวร กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ นําเอกสาร เครื่องมือการประเมินการเรียนรูหลกัของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  มาจัดนิทรรศการเพื่อ 

           นําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที่ ๑๔ รอยละของนักเรียน ที่ผานการประเมินการเรียนรูประวัติศาสตรและมีสาํนึกความเปน 
                         ชาติไทย  

๑. นางสาวถนอม  ทองพันช่ัง   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวละเอียด  จุลมิน รองประธานกรรมการ 

๓. นางพชรมน  วิริยะ กรรมการ 

๔. นางสาวจิตวิไล  คําภา กรรมการ 

๕. นางสาวธิษณา  ออนบึง กรรมการ 

๖. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจาง กรรมการ 

๗. นางสาวนภัทร  เชิงหอม กรรมการ 

๘. นางขรพรรษ  สุรนารถ กรรมการ 

๙. นายวีรยุทธ  เชื้อชม กรรมการ 

๑๐. นายพิทวัฒน  สิงหดง กรรมการ 

๑๑. สิบเอกนันทวฒัน  มูลสาร กรรมการ 

๑๒. นางนิพาพร  ตังสุข กรรมการ 

๑๓. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ กรรมการ 

๑๔. นายประสาท  สาล ี กรรมการ 

๑๕. นายอติวิชญ  ศรีพวงทอง กรรมการ 

๑๖. นายวุฒิพงษ  โกมลวัฒน กรรมการ 

๑๗. นางสาวจตุพร  สังธิกลุ กรรมการ 

๑๘. นายวิทวัส  บุญมาก กรรมการ 

๑๙. นางสาวจริาภรณ  บุญพบ กรรมการ 

๒๐. วาที่รอยตรีศรัญยู  จันทรแจง กรรมการ 

๒๑. นายธีทัต  จันทรา กรรมการ 

๒๒. นางสาววีณารัตน  เซ็กโม กรรมการ 

๒๓. นายสมหมาย  คุมศรีวัย กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ นําขอมูลผลการประเมินการเรียนรูประวัติศาสตรและมสีานึกความเปน ชาติไทย มาจัดนิทรรศการเพื่อ 

           นําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  



๒๗ 

จุดเนนที่ ๑๕ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมเด็กดอยโอกาสใหมีการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ  
                          หรือจัดการศึกษาทางเลือกใหกับนักเรียนดอยโอกาส  
 ๑. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท ประธานกรรมการ 

 ๒. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายเนวินทร  วสุกาญจนานนท กรรมการ 

 ๔. นางสาวเฉลมิรกั  สดไสย กรรมการ 

 ๕. นางสมศรี  พรหมคช กรรมการ 

 ๖. นางสาวจริาภรณ  บุญพบ กรรมการ 

 ๗. นางรัตนาภรณ  หอทรพัย กรรมการ 

 ๘. นางสาววิราภรณ  มะโรณีย กรรมการ 

 ๙. นางสาวอชินันทร  พิพัฒนเกษตรกุล กรรมการ 

 ๑๐.นายศุภชัย  เมตามนุษย กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.นางสาวชิสาพัชร  นีลธัญนันท กรรมการและผูชวยเลานุการ 

มีหนาที่ จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานขอมลูนักเรียนดอยโอกาส ที่ไดรับการพฒันาจนจบการศึกษาภาคบังคับ  

           และขอมูลจัดการศกึษาทางเลือกใหกบันักเรียนดอยโอกาส มาจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอใน 

           วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จุดเนนที ่๑๖ รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา อยางตอเน่ืองอยางนอยปละ 20 ชั่วโมง 
๑. นางอาภรณ   บุญมาก    ประธานกรรมการ   

๒. นางประไพ  ผาคํา      รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม     กรรมการ    

๔. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน    กรรมการ   

๕. นายภูวดล  วนขุนทด     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ นําขอมูลโครงการ/กจิกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาจัดนทิรรศการเพื่อนําเสนอใน  

           วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที่ ๑๗ รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการพัฒนาตนเอง ผานทางสื่อ ICT  
                           และสื่ออ่ืน ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรู  
       ๑. นายทองพูน  แพงมา ประธานกรรมการ 

  ๒. นางศลัญญา  ขันทอง รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวสมบูรณ  ดวงพล กรรมการ 

  ๔. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ กรรมการ  

  ๕. นางสาวจรุงจิต  วงศคํา กรรมการ 

  ๖. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ กรรมการ 

  ๗.  นางสาวจตุพร  สังธิกลุ กรรมการ   

  ๘.  นางรัชนี  กมล กรรมการ 

  ๙.  นางสาวปนหลา  ศิลาบุตร กรรมการ 

  ๑๐. นายสมศักดิ์  วันสุดล กรรมการ 



๒๘ 

   ๑๑. นางสาวชลดา  สิงหกุล กรรมการ 

   ๑๒. นางฐิตารีย  ปุลพรนันท กรรมการ 

  ๑๓. นางเยาวลักษณ  ศรีสุนนท กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๔. นายไกรลาศ  จิบจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. จัดเตรียมขอมลูการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานทางสือ่ ICT และสื่ออื่นๆ 

  ๒. จัดเตรียมเอกสารผลงานวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู 

  ๓. จัดเตรียมขอมูลและสือ่มาจัดนทิรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที่ ๑๘ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  
                          ในการพัฒนางาน  

๑. นายเจตนิพิฐ  แทนทอง ประธานกรรมการ 

๒. นายประสิทธิ์  ทองแสน รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสุพัตรา  พลรกัษ     กรรมการ 

๔. นางสาวรุงนภา  โอภาษ            กรรมการ        

๕. นางสาวชญาณิกานต ขันธเพชร กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวพรกมล  กุฎโพธิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดเตรียมเอกสารและผลการดําเนินงาน PLC ของโรงเรียน พรอมทัง้ตารางกิจกรรมในแตละกลุมสาระ 

            การเรียนรูมาจัดนทิรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 จุดเนนที่ ๑๙ ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
๑. นายกิตตินันท  ศิละวงษ    ประธานกรรมการ 

๒. นางกนกอร   มูลสาร รองประธานกรรมการ 

๓. นายกองแกว  แสนโคตร กรรมการ 

๔. นายวัฒนศาสตร   บุญเหมาะ กรรมการ 

๕. นางสาวชญาณิกานต  ขันธเพชร กรรมการ 

๖. นางสาวนวรัตน  โสตศิร ิ กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวรุงลัดดา  ทองสุข กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดเตรียมเอกสารการบรหิารงานที่ประสบผลสําเรจ็ เปนแบบอยาง และเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เปนเลิศ  

            มาจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จุดเนนที ่๒๐ โรงเรียนมีการจัดระบบการพัฒนางานโดยใชแผนพัฒนางานรายบุคคล (ID - Plan)  
๑. นางยุพดี  พรหมทา    ประธานกรรมการ 

๒. นายภานุวัฒน  ลาลี    รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวพิภัทรา  แซตัง    กรรมการ 

๔. นางสุภรัตน  แกวพวง    กรรมการ 

๕. นางสาวราตรี  โพธิเงิน    กรรมการ 

๖. นายปรีชา  ฝงสมิมา    กรรมการ 



๒๙ 

๗. นางฤทัย  คุมศรีวัย    กรรมการ 

๘. นายธีทัต  จันทรา    กรรมการ 

๙. นายรัฐพล  คําแกน    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเคา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดเตรียมขอมูลการจัดทําแผนพฒันางานรายบุคคล (ID - Plan) และนําแผนพัฒนางานรายบุคคลมาใช 

           พัฒนางาน มานําเสนอในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการทุกฝายไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผดิชอบอยางเตม็ความสามารถ  เอาใจใส และ 

เสียสละ อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หากมปีญหาใด ๆ ใหเสนอโรงเรียนพิจารณาตอไป 

 

สั่ง ณ วันที่ ๒8 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
(นายพงษอนันต  ธรรมศิร)ิ 

ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 


