
 

 
 
 
 
 

 
                                         ค าสั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

   ที ่๐๙๑ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………….. 
เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช ๒๕๔๖ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นางสาวนิตยาพร  อ านวย  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล     คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๔. นางอัมพร  สมปาน  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นายพรทิพย์  นามทองใบ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายบุญร่วม  ราษี                     คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่ 
  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายพรทิพย์ นามทองใบ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายบัณฑิตย์  คมใส   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางอัมพร  สมปาน   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางบุญฑริกา  สีค า   คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางสุนันท์  ค าปลิว     ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๘. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๙. นางศศิวิมล  พุทธวงค์   ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา  คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นายอุดร  การะเกษ    ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ  ครู  วิทยฐานะช านาญการ พิเศษ กรรมการ 
๑๓. นายโกวิท  วันศรี   ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
๑๔. นางสาวปัญจรัตน์  โลมะบรรณ์  คร ู วิทยฐานะช านาญการ      กรรมการ 
๑๕. นายธรรมนันท์  จันดี   คร ูวิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
๑๖. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม   ครู     กรรมการ 
๑๗. นายฉัตรประชา  ทันนา  ครู     กรรมการ 
๑๘.  นางสาวนันทัษภรณ์ พิมพ์พงษ์  คร ู    กรรมการ 
๑๙.  นางสาวพัทธเนติห์  ทองบาง  คร ู    กรรมการ 



 

๒๐. นางสาวณพัชชนันท์   โพธิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 
๒๑. นางสาวชนัญชิดา  นารี  คร ู       กรรมการ  
๒๒. นางณัฐสุดา  สืบวงศ์    คร ู    กรรมการ 
๒๓. นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา  คร ู    กรรมการ 
๒๔. นางสาวมาลีวัลย์  สมใจ  คร ู       กรรมการ 
๒๕. นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒๖. นางสาวประภัสสร ศรีชัย  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๒๗. นางสาวชุติมา  ไชยจันทร์   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๒๘. นางสาวสาวิตรี  แก้วพวง  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
๒๙. นายเสกสรร  สายเสน   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๓๐. นายทองค า  บุญล้อม   พนักงานราชการ   กรรมการ   
๓๑. นางสาวทิพาพร  วงศ์ค าดี  ครูพิเศษ    กรรมการ 
๓๒. นางสาวสุกัญญา  อ าคาคูณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
๓๓. นายบุญร่วม  ราษี   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓๔. นางวิจิตรา  ราษี   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. ร่วมวางแผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส จุดแข็ง จุดอ่อน ของการ
ด าเนินงานของโรงเรียนขข 
  ๒. รวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          ๓. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและน าเสนอผู้บริหารโรงเรียน 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล 
๑. นายบุญร่วม  ราษี   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางวิจิตรา  ราษี   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและน าเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 ๒. สรุปผลการประเมินและรายงานต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ 
 

 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของ
ทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ วันที่  ๑๖   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

 
 

       (นางสาวนิตยาพร  อ านวย) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
  



 

 

 
 

         แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       ปี 2563 - 2565 

 

 

 

 

 

 
 

       โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 


