
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
ที่ 63 /  2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี  2560 - 2563  
……………………………………………………………………………………… 

 
 ด้วย  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  จะจัดท าแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี  2560 – 
2563  เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่งฝนวิทยาคาร  
เพ่ือให้การก าหนดแนวทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  เรื่อง  อ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี  
2560 – 2563  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  หน้าที่  ให้ค าปรึกษาและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน    
ประกอบด้วย 

1.1 นายประเวศ   ฤาชากุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายนวมินทร์   นันตะริ รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน 

รองประธานกรรมการ 

1.3 นายณัฏชภัทร   สุราช รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

 
2. คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี  2560 – 2563  มีหน้าที ่  

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ผลการด าเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนในทุกด้าน  ก าหนดกรอบ
ทิศทางและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี  2560 – 2563  ประกอบด้วย 

2.1 นางค าปุ่น   ทิพย์โชติ ครู  ช านาการพิเศษ ประธานกรรการ 
2.2 นางสาวสุกัญญา   นามวงษา ครู  ช านาการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวมีนา   ศรีกุลวงศ์ ครู  ช านาการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
2.4 นางวิมลศรี   ฤาชากุล ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.5 นางยุวรี  เพ็ชรตา ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.6 นางสมยุทธ   ฤทธิ์อร่าม ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.7 นายบูรณ์   รสโสดา ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 

/2.8  นางสุดาวดี... 
2.8 นางสุดาวดี   ฤาชากุล ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.9 นางผ่องใส   จันทร์สมคอย ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 



2.10 นายราชัน   ค าพิมาน ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.11 นายอุทิศ   ประเสริฐสังข์ ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.12 นางสุพรรณี   เกตุลาด ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.13 นายสัญญา   สุริยะภา ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.14 นางยุพรักษ์   พรหมภักดิ์ ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.15 นายบัญชา   สมบัติก าไร ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.16 นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.17 นางนริสา   เสียงเพราะ ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.18 นางสาวปทิตา   ตรีพงษ์ ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.19 นางสาวนงนภัส   พันธ์ณวงค์ ครู  ช านาการพิเศษ กรรมการ 
2.20 นางญาณิศา   ยลถนอม ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.21 นางกัลยา   ขันสาลี ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.22 นางสุปรียา   กัตตะโร ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.23 นายสุธาศิน   เขียวทอง ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.24 นายทวี   หลงน้อย ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.25 นางสาวประทุมพร   เมาวงษ์ ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.26 นางนาตยา   สายันห์ ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.27 นายจักรกฤษณ์   ภูผาบาง คร ู กรรมการ 
2.28 นายนิรันดร์   อรปัญญา คร ู กรรมการ 
2.29 นางสาวสิริธร   โทวันนัง คร ู กรรมการ 
2.30 นางสาวประพาภร   โพธิรัตน คร ู กรรมการ 
2.31 นายวุฒิพงษ์   บุญยอด คร ู กรรมการ 
2.32 นางสาวเปรมจิตร   ศรีหาเทพ คร ู กรรมการ 
2.33 นางสาวโสภิษฐ์   สินล้าน คร ู กรรมการ 
2.34 นางสาวชัชฎาภรณ์   มีคุณ คร ู กรรมการ 
2.35 นางสาวธัญญาวรรณ   สีลาทอน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.36 นางศุภวิชญ์   สิทธิอาจ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.37 นางสาวปาระมี   เกตุภูวงษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.38 นางสาวเบญจมาศ   ปวงสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.39 นางสุพัตรา   ภูผินผา พนักงานราชการ กรรมการ 
2.40 นางสาววนิดา   ทุมสงคราม พนักงานราชการ กรรมการ 
2.41 นายอิทธิพล   ฤาชากุล พนักงานราชการ กรรมการ 
2.42 นางสาวธนิตา   ฤาชากุล พนักงานราชการ กรรมการ 
2.43 นายจักร์กฤษ   บูรณสรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
2.44 นายชัยพงษ์   บัวป้อม ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
2.45 นางสาวนารีนาท   ห่อไธสง ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
2.46 นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พิทักษ์ คร ู รองกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 



3.  คณะกรรมการจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่ม   มีหน้าที่  จัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ประจ าปี  2560 – 2563  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

3.1 นายอุทิศ   ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน 

ประธานกรรมการ 

3.2 นางสุดาวดี   ฤาชากุล ครู  ช านาญการพิเศษ รองกรรมการ 
3.3 นางสาวชัชฎาภรณ์   มีคุณ คร ู กรรมการ 
3.4 นายนิรันดร์   อรปัญญา คร ู กรรมการ 
3.5 นายจักรกฤษ   บูรณสรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
3.6 นางสาวนารีนาท   ห่อไธสง ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
3.7 นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พิทักษ์ คร ู รองกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่  ประเมินผลการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ประจ าปี  2560 – 2563  ประกอบด้วย 
4.1 นายนวมินทร์   นันตะริ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร

งบประมาณและแผนงาน 
ประธานกรรมการ 

4.2 นายอุทิศ   ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน 

รองประธานกรรมการ 

4.3 นางค าปุ่น   ทิพย์โชติ ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางยุวรี   เพ็ชรตา ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.5 นางสาวนารีนาท   ห่อไธสง หัวหน้างานแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 
4.6 นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พิทักษ์ งานแผนงาน รองกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ 
 

สั่ง ณ วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 
         (นายประเวศ  ฤาชากุล) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

 


