
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที ่   10   / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของ
โรงเรียนคุณภาพ และรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
...................................................... 

 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้อ้างถึงหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ในการจัดทำลำดับ
เวลา (Timeline) การขับเคล ื ่อนกิจกรรมการดำเน ินการโรงเร ียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึ กษา และ              
การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการวางแผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียน
คุณภาพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ในวันพฤหัสบดีที ่ 20 มกราคม 2565 และเพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของ
โรงเรียนคุณภาพ และรับการตรวจเยี ่ยมและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที ่ 2               
ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 
           ๑. คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบด้วย 

     ๑.๑ นางณัฏฐินี  หอมจันทร์  ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายกิตติคม  บุตรแสนคม  รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓ นายกิตติศักดิ ์  ปานงาม   กรรมการ 
     1.4 นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา สั่งการ กำกับติดตามการดำเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

          ๒. คณะกรรมการดำเน ินการจัดเตร ียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
 ประกอบด้วย     
     2.1 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรายงานผลการดำเนินการโครงการ   ประกอบด้วย 
  2.1.1 นางสาวนุชนาถ ผาน้อย   ประธานกรรมการ 
  2.1.2 นางนภเกตน์ คำปัน   กรรมการ 
  2.1.3 นางเรวดี  กวางโตน  กรรมการ 

2.1.4 นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
2.1.5 นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการ 
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2.1.6 นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. เตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการนิเทศติดตามและนำเสนอในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
ต่อคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบที่ 20 มกราคม 2565  จำนวน 10 ชุด 

2. จัดทำ Power point ประกอบการรายงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

  3. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
     2.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   ประกอบด้วย 
  2.2.1 นายชูชาติ   โพธิ์ทอง  ประธานกรรมการ 
  2.2.2 นางกาญจน์สุดา  มาช่วย  กรรมการ 

2.2.3 นายเกียรติพงศ์    ทองอยู่  กรรมการ 
2.2.4 นายทวีศักดิ์  พิทักษร  กรรมการ 
2.2.5 นางสาวรุ่งรัตน์  สวัสดิ์สุข กรรมการ 
2.2.6 นางสาววรรณิศา    เพ็ชรรักษ์ กรรมการ 
2.2.7 นางสาวมาริสา   ลอยแก้ว  กรรมการ 
2.2.8 นายดวงเด่น  เต่าเถื่อน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ๑. จัดเตรียมสถานที่ ห้องโสตทัศนศึกษา  ด้านบนเวที โต๊ะ 2 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว  ด้านล่างจัด
รองรับผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 25 คน 

2. เตร ียมความพร้อมของเคร ื ่องเส ียง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร ์ และอุปกรณ์อ่ืน  
ให้มีความพร้อมใช้งาน 
   3. ดูแลความสะอาดของห้องโสตทัศนศึกษา พร้อมทั้งจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการประเมิน 
   4. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.3 คณะกรรมการเข้าร่วมรับแนวทางขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ และรับ
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 2.3.1 นางสาวนุชนาถ ผาน้อย   ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นายกิตติคม บุตรแสนคม  กรรมการ 
 2.3.3 นายกิตติศักดิ์ ปานงาม   กรรมการ 
 2.3.4 นายชูชาติ  โพธิ์ทอง   กรรมการ 
 2.3.5 นายประพวน  สุ่มเมือง   กรรมการ 
 2.3.6 นางทิพย์รัตน์ ศรีพ่ึง   กรรมการ 
 2.3.7 นางทัศนี  เทียนบุตร  กรรมการ 
 2.3.8 นางกาญจน์สุดา มาช่วย   กรรมการ 
 2.3.9 นางเยาวพา บุญส่งศรี  กรรมการ 
 2.3.10 นางนภเกตน์ คำปัน   กรรมการ 
 2.3.11 นางเรวดี กวางโตน  กรรมการ 
 2.3.12 นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
 2.3.13 นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
 2.3.14 นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ 1. เข้าร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ และรับการตรวจ
เยี่ยมและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 
– 12.00 น. ณ โสตทัศนศึกษา 

 2. คุณครูที่มีคาบสอนดำเนินการแลกคาบสอนในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565  
 3. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.4 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ จัดเตรียม อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ประกอบด้วย 
  2.4.1 นางกาญจน์สุดา มาช่วย   ประธานกรรมการ 
  2.4.2 นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์  กรรมการ  
  2.4.3 นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์  กรรมการ 
  2.4.4 นางสาวอโรชา สลุงใหญ่   กรรมการ 
  2.4.5 นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน  กรรมการ 
  2.4.6 นางสาวน้ำมนต์  ฤาชัย   กรรมการ 

2.4.7 นางสาวชลิตตา บุญเรือง   กรรมการ 
2.4.8 นางสาวดาลัด คำตัน   กรรมการ 
2.4.9 นางสาวน้ำทิพย์ ฤาชัย   กรรมการ 
2.4.10 นางสาวปรารถนา   คำสีทิพย์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  1. เตรียมต้อนรับคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

2. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน บริการให้กับคณะกรรมการและ
ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 12 ชุด  

   3. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ และพิธีกร  ประกอบด้วย 
  2.5.1 นายธเนธ   ภู่ทองดี  ประธานกรรมการ 
  2.5.2 นายเกียรติพงศ์  ทองอยู่  กรรมการ 
  2.5.3 นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี  กรรมการ 
  2.5.4 นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร กรรมการ 
  2.5.5 นายเสน่ห์   คำปัน  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายช่วงเช้าให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบ  

2. บันทึกภาพตลอดกิจกรรม 
3. ดำเนินการฝ่ายพิธีกร ของกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  4. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
         2.6. คณะกรรมการสรุปและประเมินผล   ประกอบด้วย 

2.6.1 นางนภเกตน์       คำปัน  ประธานกรรมการ 
2.6.2 นางเรวดี   กวางโตน กรรมการ 
2.6.3 นางสาวปัทมา  เหรียญทอง กรรมการ 
2.6.4 นางสาวสุภาวดี  ธิกา  กรรมการ 
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2.6.5 นางสาวศิริเพ็ญ   ฤกษ์ใหญ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. จัดทำสรุปและรายงานผลการทำการจัดเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) และรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นรูปเล่มเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารต่อไป 

2. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการที่วางไว้ อย่าให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้ 
   

สั่ง   ณ   วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
                                       
 
 

         (นางณัฏฐินี   หอมจันทร์)                      
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม              
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