
   
 
 

คำสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ที่   ๙๔๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  

-------------------------------------------- 
                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือมีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และประเภทการศึกษาโดยมาตรา 
๓๑  ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรการ
การศึกษา และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือ
นำไปสู่ว่าการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
                    โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นหลักใน
การเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ให้ ใช้กับ
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด 
         ฉะนั ้น  จากคู ่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สำนักทดสอบทาง
การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ปี  ๒๕๕๙   เพื ่อการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ซึ ่งจัดทำขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  และเตรียมการสำหรับประเมินคุณภาพภายนอก  ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  จึงแต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 
                       ๑. คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้คำปรึกษา  เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
 



๒ 
 
๑. นายทรงศักดิ์  ชาวไพร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ   
๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางกุสุมา  โรจนกร ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นางสิริอร  จันทรงกุล ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์                ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๘. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๙. นางมนทกานต์ คำยา ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑๐. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      

         ๒.   คณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงาน ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 มีหน้าที ่ วางแผนพัฒนา  จัดทำคู่มือการดำเนินงาน  จัดกิจกรรม/โครงการ  ออกแบบเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  
ประเมิน โดยดำเนินการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ดังนี้ 
        มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
                      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
                 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
                 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางศิริภร วาลมูลตรี ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติกุล  แก้วกาหลง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางนิรพร  จันทรเสนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๔. นายปฏิภาณ  ปะติเก ตำแหน่ง  ครู กรรมการ  
๕. นายจักรพงษ์  แทบทาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางสาวปราณี  นิตยะ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
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๗. นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางขนิษฐา  ประศรีหาคลัง ตำแหน่ง  ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
๑๐. นายจำรัส  ปะทังวา ตำแหน่ง  ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
๑๑. นางสาวชนากานต์  ต่อพันธ์ ตำแหน่ง  ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
๑๒. นางสาววรงค์พร  สุทธิยา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายพงศ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์ ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางประภัสสร  ปะวะโท ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางศุภลักษณ์  ทิพย์วงศา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางแสงเดือน  โยมไธสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๕. นางนิจพร  จันทรดี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางจาฬุพรรณ  เค้าคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวอุษณารมณ์  บุญตาแสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นายสุทธิพงษ์  บรรยงค์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นายนิรันดร์  อันทอง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑ นายธวัชชัย  บัวหอม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒ นางศริญญา  โชควัฒนาสิทธิกูล ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางลดารัตน์  แพร่เมือง ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวจริยา  มีโชค ตำแหน่ง  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นางรัตนา  สุทธิธรรม  ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์ ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รอง

ผู้อำนวยการ 
รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวคำไพ  จะโนรัตน์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายเกรียงไกร   บุญตาแสง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายเจริญ  ปินะถา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายจักราวุธ  สาตารม  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นางเพียร  ประจันศรี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
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๘. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๙. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นางวชิรภรณ์  เทียบเพชร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นายพัทธนัย  อวิรุทธพาณิชย์  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางนิภาพร  พลศรีพิมพ์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางกัญญ์ณพัชญ์  วงศ์หนายโกฏ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นายวัชรพงษ์  เนาวรัตน์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุพัตรา  ไพรลิน ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๑๖. นายณัฐรุจ  อาษาพา ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๑๗ นางเกศฎาภรณ์  สิงห์สุพรรณ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๘ นางสาววิสุณีย์  ทศราช ตำแหน่ง  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นายจักฤษณ์  นามภักดี ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรางค์  ประทุมเมศ            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางอรุณี  มะทิตะโน ตำแหน่ง  คร ู กรรมการ 
๕. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางสาวพยอม  ภูหัวไร่ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวกานต์มณี  บุญมี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางจรุพรรณ  ขุนหาร ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๐. นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๑. นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายนัฐพล  หาญสำโรง ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑. นางสุธาสินี   บุญมา ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
๒. นายศตวรรษ  สัตถาผล ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางอริญชยา  ยันต์รัมย์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๔. นายพงศ์ศิริ  ศรีพรหม ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นางนิจภารัตน์  คอนหาว ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๖. นางเกศรินทร์  เปการี ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรกมการและเลขานุการ 



๕ 
 

๗. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์ ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๓. นายเอกสิทธิ์ แดงนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายพิศุทธิ์  ลงคำ ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รอง

ผู้อำนวยการ 
รองประธานกรรมการ 

๓. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

๔. นางมนทกานต์  คำยา ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

๕. นายวรัทภพ  ศรีวรรนะ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาววาทินี  รัตหน ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชนี  เปาะศิริ ตำแหน่ง  ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวปัทมาพร  นนทะสี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
๔. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายภัทรพล   ไปเจอะ                                   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นางศศิธร  พาบุ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นายสาคร  แสนยากุล ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นายวีรศักดิ์  จันเสนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 

๑๐. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสุนิสา  สวัสดิ์ทอง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางสาวรัศมี  เทียมแสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 



๖ 
 

๑๕. นางสาวชัดชนพ  เนียมเล็ก   ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๖. นางสาวชาริยา  แสนขอมดำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๗. นายพรชัย  นามภูษา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๘. นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์นรินทร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๙. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๒๐. นางสาวนิศารัตน์  พวงเกตุ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๑. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๒. นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณวิจติร ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๒๓. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสาวจุรีรัตน์   เทียงคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

งานแนะแนว 
๑. นางลำไย  นามวิชา ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสุลัดดา  อะเวลา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

      มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                             ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                             ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                             ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                             ๔) สุขภาวะทางร่างกาย 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย       

๑. นางจาฬุพรรณ เค้าคำ ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวคำไพ จะโนรัตน์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัชนี เปาะศิริ ตำแหน่ง  ครู  

๔. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 

๕. นายพัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายธวัชชัย  บัวหอม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาวนิศารัตน์  พวงเกตุ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๒. นางเกศรินทร์ เปการี ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 



๗ 
 

๑๓. นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๔. นางสาววรรณวิภา  บัวละคร ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุมินตรา  ไกรวงศ์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
๑๖. นางขนิษฐา ประศรีหาคลัง ตำแหน่ง  ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
๑๗. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย      
  

๑. นางนิภาพร พลศรีพิมพ์  ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรางค์ ประทุมเมศ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางแสงเดือน โยมไธสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๔. นางนิรพร จันทรเสนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๕. นายสำเร็จ  เที่ยงดีฤทธิ์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายนิรันดร์ อันทอง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางลดารัตน์  แพร่เมือง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางอริญชยา  ยันต์รัมย์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางสาววิภาพร แก่นนาคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๔. นายณัฐรุจ  อาษาพา ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๑๕. นางสาวชนากานต์  ต่อพันธ์ ตำแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
๑๖. นายนัฐพล  หาญสำโรง ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย      
  

๑. นางจรุพรรณ ขุนหาร  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
๒. นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓.   น.ส.สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายภัทรพล ไปเจอะ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายยงยุทธ วงผักเบี้ย  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นางลำใย นามวิชา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 



๘ 
 

๗. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวปราณี  นิตยะ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางสาวพยอม ภูหัวไร่ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาววิสุณีย์ ทศราช ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางสุธาสินี บุญมา  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุพัตรา ไพลิน  ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๑๔. นายพิสุทธิ์  ลงคำ ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๑๕. นางสาวปาริฉัตร  พาคาม ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
๑๖. นางศริญญา  โชควัฒนาสิทธิกูล ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย       

๑. นางดวงเพ็ญ อินธิแสน  ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นายไพบูลย์ ลือทองจักร  

 
ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางอรุณี มะทิตะโน ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๔. นางรัตนา  สุทธิธรรม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๕. นางธรรมภรณ์ ปักกาเร ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. น.ส.อุษณารมณ์ บุญตาแสง  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายเกรียงไกร  บุญตาแสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นายปฏิภาณ  ปะติเก ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นายวีรศักดิ์ จันเสนา  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นายจักฤษณ์ นามภักดี  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัศมี เทียมแสง  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางชัดชนพ  คุณโกทา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางสาววรงค์พร จันทะสาร  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นายวรัทภพ ศรีวรรณะ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๖. นางนิจภารัตน์  คอนหาว ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๗. นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๙ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย     
  

๑. นางมนทกานต์ คำยา  ตำแหน่ง  คร ูปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย ตำแหน่ง  คร ูปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุทธิพงษ์ บรรยง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางสาวปัทมาพร นนทะสี  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายจักราวุธ สาตารม  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายกิตติกุล แก้วกาหลง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นายเจริญ ปินะถา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๘. นางประภัสสร ปะวะโท  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๙. นางเพียร  ประจันศรี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑๐. นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑๑. ศตวรรษ สัตถาผล ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑๒. นางศิริภร วาลมูลตรี นาย ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นายปฐมวุฒิ บุตรศรี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุลัดดา อะเวลา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นายสาคร แสนยากุล  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๖. นางสาวชาริยา แสนขอมดำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๗. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๘. นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย      
  

๑. นางศศิธร พาบุ  ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางพิชญ์สิรี พิไลวงค์  

 
ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

๔. นายภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
๖. นางสาวจริยา มีโชค ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  



๑๐ 
 

๗. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นายวัชรพงษ์  เนาวรัตน์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นายสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุนิสา  สวัสดิ์ทอง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางสาวกานต์มณี  บุญมี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นายจักรพงษ์ แทบทาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นางนิจพร จันทรดี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นายพงศ์ศิริ ศรีพรม ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๖. นายพงษ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๗. นายเอกสิทธิ์ แดงนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๕) มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
           คณะกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย 

๑. น.ส.สุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์ ตำแหน่ง  ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 

รักษาการรองผู้อำนวยการ 
กรรมการ 

๔. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

๕. นางมนทกานต์  คำยา ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

๖. น.ส.เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายพิศุทธิ์  ลงคำ ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๘. นายเอกสิทธิ์ แดงนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายวรัทภพ  ศรีวรรนะ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      คณะกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย        



๑๑ 
 

๑. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๕. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๙. นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณวิจติร ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๐. นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์นรินทร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายพงษ์วิศิษฏ์ ปะนัดถา ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
       ๒.๗ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

    ๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย       
๑. นางจาฬุพรรณ เค้าคำ ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวคำไพ จะโนรัตน์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัชนี เปาะศิริ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 

๔. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 

๕. นายพัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายธวัชชัย  บัวหอม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาวนิศารัตน์  พวงเกตุ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 



๑๒ 
 

๑๒. นางเกศรินทร์ เปการี ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๓. นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๔. นางสาววรรณวิภา  บัวละคร ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุมินตรา  ไกรวงศ์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
๑๖. นางขนิษฐา ประศรีหาคลัง ตำแหน่ง  ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
๑๗. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย      
  

๑. นางนิภาพร พลศรีพิมพ์  ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรางค์ ประทุมเมศ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางแสงเดือน โยมไธสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๔. นางนิรพร จันทรเสนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๕. นายสำเร็จ  เที่ยงดีฤทธิ์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายนิรันดร์ อันทอง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางลดารัตน์  แพร่เมือง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางอริญชยา  ยันต์รัมย์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางสาววิภาพร แก่นนาคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๔. นายณัฐรุจ  อาษาพา ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๑๕. นางสาวชนากานต์  ต่อพันธ์ ตำแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
๑๖. นายนัฐพล  หาญสำโรง ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย      
  

๑. นางจรุพรรณ ขุนหาร  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
๒. นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓.   น.ส.สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายภัทรพล ไปเจอะ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายยงยุทธ วงผักเบี้ย  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 



๑๓ 
 

๖. นางลำใย นามวิชา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวปราณี  นิตยะ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางสาวพยอม ภูหัวไร่ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาววิสุณีย์ ทศราช ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางสุธาสินี บุญมา  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุพัตรา ไพลิน  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นายพิสุทธิ์  ลงคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นางสาวปาริฉัตร  พาคาม ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
๑๖. นางศริญญา  โชควัฒนาสิทธิกูล ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย       

๑. นางดวงเพ็ญ อินธิแสน  ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นายไพบูลย์ ลือทองจักร  

 
ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางอรุณี มะทิตะโน ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๔. นางรัตนา  สุทธิธรรม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๕. นางธรรมภรณ์ ปักกาเร ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. น.ส.อุษณารมณ์ บุญตาแสง  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายเกรียงไกร  บุญตาแสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นายปฏิภาณ  ปะติเก ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นายวีรศักดิ์ จันเสนา  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นายจักฤษณ์ นามภักดี  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัศมี เทียมแสง  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางชัดชนพ  คุณโกทา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางสาววรงค์พร จันทะสาร  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นายวรัทภพ ศรีวรรณะ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๖. นางนิจภารัตน์  คอนหาว ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๗. นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๔ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย      
  

๑. นางมนทกานต์ คำยา  ตำแหน่ง  คร ูปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย ตำแหน่ง  คร ูปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุทธิพงษ์ บรรยง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางสาวปัทมาพร นนทะสี  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายจักราวุธ สาตารม  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายกิตติกุล แก้วกาหลง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นายเจริญ ปินะถา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๘. นางประภัสสร ปะวะโท  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๙. นางเพียร  ประจันศรี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑๐. นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑๑. นายศตวรรษ สัตถาผล ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑๒. นางศิริภร วาลมูลตรี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นายปฐมวุฒิ บุตรศรี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุลัดดา อะเวลา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นายสาคร แสนยากุล  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๖. นางสาวชาริยา แสนขอมดำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๗. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๘. นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย      
  

๑. นางศศิธร พาบุ  ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางพิชญ์สิรี พิไลวงค์  

 
ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาการรองผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

๔. นายภวนันท์ชัย สวัสสละ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
๖. นางสาวจริยา มีโชค ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  



๑๕ 
 

๗. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นายวัชรพงษ์  เนาวรัตน์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นายสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุนิสา  สวัสดิ์ทอง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางสาวกานต์มณี  บุญมี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นายจักรพงษ์ แทบทาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นางนิจพร จันทรดี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นายพงศ์ศิริ ศรีพรม ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๖. นายพงษ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๗. นายเอกสิทธิ์ แดงนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓.๖ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียน 

คณะกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางศิริภร วาลมูลตรี ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติกุล  แก้วกาหลง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางนิรพร  จันทรเสนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๔. นายปฏิภาณ  ปะติเก ตำแหน่ง  ครู กรรมการ  
๕. นายจักรพงษ์  แทบทาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางสาวปราณี  นิตยะ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางขนิษฐา  ประศรีหาคลัง ตำแหน่ง  ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
๑๐. นายจำรัส  ปะทังวา ตำแหน่ง  ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
๑๑. นางสาวชนากานต์  ต่อพันธ์ ตำแหน่ง  ครพ่ีูเลี้ยง กรรมการ 
๑๒. นางสาววรงค์พร  สุทธิยา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 



๑๖ 
 

๑๓. นายพงศ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์ ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางประภัสสร  ปะวะโท ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางศุภลักษณ์  ทิพย์วงศา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางแสงเดือน  โยมไธสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๕. นางนิจพร  จันทรดี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางจาฬุพรรณ  เค้าคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวอุษณารมณ์  บุญตาแสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นายสุทธิพงษ์  บรรยงค์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นายนิรันดร์  อันทอง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑ นายธวัชชัย  บัวหอม ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒ นางศริญญา  โชควัฒนาสิทธิกูล ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางลดารัตน์  แพร่เมือง ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวจริยา  มีโชค ตำแหน่ง  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นางรัตนา  สุทธิธรรม  ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์ ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รอง

ผู้อำนวยการ 
รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวคำไพ  จะโนรัตน์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายเกรียงไกร   บุญตาแสง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายเจริญ  ปินะถา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายจักราวุธ  สาตารม  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นางเพียร  ประจันศรี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๘. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๙. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๐. นางวชิรภรณ์  เทียบเพชร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นายพัทธนัย  อวิรุทธพาณิชย์  ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางนิภาพร  พลศรีพิมพ์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางกัญญ์ณพัชญ์  วงศ์หนายโกฏ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 



๑๗ 
 

๑๔. นายวัชรพงษ์  เนาวรัตน์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุพัตรา  ไพรลิน ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๑๖. นายณัฐรุจ  อาษาพา ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๑๗ นางเกศฎาภรณ์  สิงห์สุพรรณ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๘ นางสาววิสุณีย์  ทศราช ตำแหน่ง  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นายจักฤษณ์  นามภักดี ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรางค์  ประทุมเมศ            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางอรุณี  มะทิตะโน ตำแหน่ง  คร ู กรรมการ 
๕. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๖. นางสาวพยอม  ภูหัวไร่ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๗. นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นางสาวกานต์มณี  บุญมี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นางจรุพรรณ  ขุนหาร ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๐. นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๑. นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายนัฐพล  หาญสำโรง ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑. นางสุธาสินี   บุญมา ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
๒. นายศตวรรษ  สัตถาผล ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางอริญชยา  ยันต์รัมย์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๔. นายพงศ์ศิริ  ศรีพรหม ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นางนิจภารัตน์  คอนหาว ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๖. นางเกศรินทร์  เปการี ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรกมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์ ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๓. นายเอกสิทธิ์ แดงนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายพิศุทธิ์  ลงคำ ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๘ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รอง

ผู้อำนวยการ 
รองประธานกรรมการ 

๓. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

๔. นางมนทกานต์  คำยา ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

๕. นายวรัทภพ  ศรีวรรนะ ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาววาทินี  รัตหน ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชนี  เปาะศิริ ตำแหน่ง  ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวปัทมาพร  นนทะสี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
๔. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายภัทรพล   ไปเจอะ                                   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นางศศิธร  พาบุ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๘. นายสาคร  แสนยากุล ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๙. นายวีรศักดิ์  จันเสนา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 

๑๐. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๑. นางสุนิสา  สวัสดิ์ทอง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๒. นางสาวรัศมี  เทียมแสง ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๓. นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๔. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๕. นางสาวชัดชนพ  เนียมเล็ก   ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๖. นางสาวชาริยา  แสนขอมดำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๗. นายพรชัย  นามภูษา ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๘. นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์นรินทร์ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๑๙. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการ 
๒๐. นางสาวนิศารัตน์  พวงเกตุ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๑. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ตำแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการ 



๑๙ 
 

๒๒. นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณวิจติร ตำแหน่ง  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๒๓. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสาวจุรีรัตน์   เทียงคำ ตำแหน่ง  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

งานแนะแนว 
๑. นางลำไย  นามวิชา ตำแหน่ง  ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสุลัดดา  อะเวลา ตำแหน่ง  ครู กรรมการและเลขานุการ 

                                 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

           ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๒๕   พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๔   เป็นต้นไป 

                                  สั่ง ณ วันที่   ๒๕   พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๖๔    
 

 
                                         ลงชื่อ  
                                                    (นายทรงศักดิ์  ชาวไพร) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 


