
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม 
ที่ 116/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕- ๒๕๖๗ 
 

 
                ตำมนโยบำยกลยุทธ์จุดเน้นกำรขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดท ำแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยที่ก ำหนดเพ่ือ
น ำมำใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภำพ  ใช้พัฒนำนักเรียน ครู จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้สำมำรถ
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ งำนแผนงำน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม จึงได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๖  - ๑๗ และวันที่ ๒๐  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อำคำร
อเนกประสงค์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ หน่วยงำน อำศัยอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๗ จึงขอแต่งตั้งคณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต่อไปนี้รับผิดชอบและ ด ำเนินงำนดังนี้ 

      คณะกรรมการที่ปรึกษา 
             คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม 
     มีหน้าที ่ให้ควำมเห็นชอบแผนกลยุทธ์ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ – 2567 
 

    ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

         ๑. นำงสำวปุญญิศำ     สมมิตร   ประธำนกรรมกำร 
    ๒. นำงปัทมำวดี  อุดแดง   รองประธำนกรรมกำร 
    ๓. นำงพรพิมล             บุญโคตร  กรรมกำร 
    ๔. นำยสุภคล               แก้ววังชัย  กรรมกำร 

         ๕. นำยอำนนท์      ขัตติ   กรรมกำร 
    ๖. นำงพรพิมล             พวงย้อยแก้ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๗. นำงสำววีรินทร์ภัทร    จันทร์แก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

   มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ก ำกับ ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตลอดจนแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ อันอำจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

 

   ๒. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

      ๑. นำงปัทมำวดี       อุดแดง                 ประธำนกรรมกำร 
      ๒. นำงพรพิมล          พวงย้อยแก้ว          รองประธำนกรรมกำร 
      ๓. นำงพรพิมล           บุญโคตร               กรรมกำร 

          ๔. นำยสุภคล                แก้ววังชัย              กรรมกำร 



๒ 

 

          ๕. นำงจินตนำ               สุคนธรส               กรรมกำร 
          ๖. นำยอำนนท์              ขัตต ิ                   กรรมกำร 
          ๗. นำงชนกนำถ             เขียวตำ                กรรมกำร 
          ๘. นำยศรำยุทธ             กวงแหวน              กรรมกำร         
          ๙. นำงสำววีรินทร์ภัทร    จันทร์แก้ว              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

      มีหน้าที่ วำงแผนกำรด ำเนินกำร ประสำนงำน ในกำรจัดท ำ แผนกลยุทธ์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ 
 

๓. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม ประกอบด้วย ดังนี้ 

         ๑. นำงพรพิมล            บุญโคตร                กรรมกำร 
         ๒. นำงจินตนำ             สุคนธรส                กรรมกำร 
         ๓. นำงพรพิมล            พวงย้อยแก้ว           กรรมกำร           
         ๔. นำยอำนนท์            ขัตติ                     กรรมกำร 
         ๕. นำยธพรชัย            มำร์ช                    กรรมกำร 
         ๖. นำงสำวปนัดดำ         สิทธิธัญ                 กรรมกำร 
         ๗. นำงกรรณิกำ           พูลทำจักร์              กรรมกำร 
         ๘. ว่ำที่ร.ต.พลอธิป        เอ่ียมบู่                  กรรมกำร 
         ๙. นำงวันเพ็ญ           ชัยมงคล                กรรมกำร 
         ๑๐. นำงเพียงฤทัย       ไทยกรณ์                กรรมกำร 
         ๑๑. นำงสำววจีรัตน์      รักษ์พิชญำภัค          กรรมกำร 
         ๑๒. นำงสำวพัชรินทร์    ปำนำที                  กรรมกำร 
         ๑๓. นำงศิริลักษณ์         วิภำตะศิลปิน           กรรมกำร 
         ๑๔. นำยธิติ                 ศรัทธำนนท์             กรรมกำร 
         ๑๕. นำยชัยนรินทร์        จันทร์แก้ว               กรรมกำร 
         ๑๖. นำงสำวญำณิชำนันท์ ปัญญำ                  กรรมกำร 
         ๑๗. นำงสำวเจนจิรำ      วงศ์สิงห์แก้ว            กรรมกำร 
         ๑๘. นำงรัตนำภรณ์        ปัญญำแก้ว              กรรมกำร  
         ๑๙. นำยอนุชิต           มะณี                     กรรมกำร 
         ๒๐. นำยวชิระ             อุทธวัง                   กรรมกำร 
         ๒1. นำงสำวอัมพิกำ      ไหวพริบ                 กรรมกำร 
         ๒2. นำยวันชัย             อมรใฝ่ประไพ           กรรมกำร 
         ๒3. นำยสุภคล             แก้ววังชัย                กรรมกำร 
         ๒4. นำงสำวเบญจพร   จันทวิกสิทธิ์             กรรมกำร 
         ๒5. นำงนิตยำ            ทินะ                      กรรมกำร 
         ๒6. นำงสำววีรินทร์ภทัร  จันทร์แก้ว              กรรมกำร 
         ๒7. นำยอนุสรณ์         ตำติวงค์                 กรรมกำร 
         ๒8. นำงสิรธร             ศักดิ์สูง                  กรรมกำร 
         ๒9. นำงชนกนำถ        เขียวตำ                 กรรมกำร 
         30. นำยศรำยุทธ        กวงแหวน               กรรมกำร           



๓ 

 

         31. นำยอภิรักษ์           มณีขัติย์                 กรรมกำร 
         ๓2. นำงสำวกมลรัตน์     ตันแก้ว                  กรรมกำร 
         ๓3. นำงสำวเกศรินทร์     บุญเจริญ               กรรมกำร 
         ๓4. Mr. Robert Peter Faber                    กรรมกำร 
         ๓5. นำงสำวณัฐธิดำ      เผ่ำปัญญำ              กรรมกำร 
         ๓6. นำงสำวสำวิตรี      มือแข็ง                  กรรมกำร 
         ๓7. นำงสำวกิ่งกำญจน์   สิทธิวงศ์                กรรมกำร 

       มีหน้าที ่ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ วิเครำะห์องค์กร (SWOT)  ทบทวน และก ำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
 

  4. คณะกรรมการลงทะเบียน ประกอบด้วย 
   ๑. นำงสำวสำวิตรี       มือแข็ง               ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสำวณัฐธิดำ     เผ่ำปัญญำ           กรรมกำร    
   ๓. นำงสำวกิง่กำญจน์   สิทธิวงศ์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสำรกำรลงทะเบียน รับลงทะเบียน และสรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม    
 

   5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวปนัดดำ  สิทธิธัญ         ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยธพรชัย  มำร์ช                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรเพื่อจัดท ำก ำหนดกำร พิธีเปิด – พิธีปิดและเป็นพิธีกร
ตลอดกำรประชุม 
 

 6.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย 
๑. นำยอำนนท์         ขัตติ                  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชัยนริทร์         จันทร์แก้ว             รองประธำนกรรมกำร  

     ๓ .นำยอนุชิต           มะณี                   กรรมกำร 
     ๔. นำยวชิระ               อุทธวัง                 กรรมกำร 

๕. นำยอ ำนำจ           กันทะวงศ์             กรรมกำร 
๖. นำยวัฒนำ            ทองอินทร์ฟ้ำ         กรรมกำร 
๗. นำยบุญเทียร           รูปงำม                 กรรมกำร   
๘. นำงอุไลวรรณ์        พรหมมินทร์           กรรมกำร 
๙. นำงเชอพอ           ทองอินทร์ฟ้ำ          กรรมกำร 
๑๐. นำยอภิรักษ์           มณีขัติย์                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ 
    ๑. จัดและตกแต่งสถำนที่จัดกำรประชุมให้สะอำด เรียบร้อยและสวยงำม 
    ๒. จัดเตรียม โต๊ะ เก้ำอ้ี ให้เพียงพอ 

 ๓. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่อง LCD ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม 
 ๔. ดูแล รักษำควำมสะอำดของห้องสุขำและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสุขำ ให้เพียงพอ 
 
 
 

 



๔ 

 

  7. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ประกอบด้วย 
    ๑. นำงสำวเบญจพร      จันทวิกสิทธิ์           ประธำนกรรมกำร 
    ๒. นำงสำววีรินทร์ภัทร   จันทร์แก้ว            รองประธำนกรรมกำร 
    ๓. นำงสำวเกศรินทร์      บุญเจริญ               กรรมกำร 
    ๔. นำงศิริลักษณ์           วิภำตะศิลปิน          กรรมกำร 
    ๕. นำงสำวณัฐธิดำ         เผ่ำปัญญำ             กรรมกำร 
    ๖. นำงสำวอัมพิกำ         ไหวพริบ               กรรมกำร 
    ๗. นำงสำววจีรัตน์         รักษ์พิชญำภัค         กรรมกำร 
    ๘. นำงสำวพัชรินทร์       ปำนำที                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่  จัดอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน น้ ำดื่ม แก่ วิทยำกรและผู้เข้ำรับอบรม ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
เหมำะสม 
 

  8. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนกลยุทธ์ ปี๒๕๖๕- ๒๕๖๗ ประกอบด้วย 
     ๑. นำงพรพิมล           พวงย้อยแก้ว        ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวเกศรินทร์    บุญเจริญ            กรรมกำร 
     ๓. นำงสำวอัมพิกำ        ไหวพริบ          กรรมกำร 
     ๔.นำงสำววจีรัตน์       รักษ์พิชญำภัค      กรรมกำร 
     ๕. นำงสำววีรินทร์ภัทร      จันทร์แก้ว          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ 
       ๑. รวบรวมข้อมูลร่ำงแผนกลยุทธ์ จำกคณะกรรมกำรจัดท ำ เพ่ือจัดพิมพ์ท ำรูปเล่มเอกสำรให้
เรียบร้อยสมบูรณ์ และน ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม พิจำรณำต่อไป 
      ๒. เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำต่อไป 
 

 9. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
   ๑. นำงพรพิมล             พวงย้อยแก้ว        ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสำวเกศรินทร์      บุญเจริญ            กรรมกำร 
   ๓. นำงสำวอัมพิกำ         ไหวพริบ             กรรมกำร 
   ๔. นำงสำววจีรัตน์           รักษ์พิชญำภัค      กรรมกำร 
   ๕. นำงสำววีรินทร์ภัทร         จันทร์แก้ว           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ประเมินผลกำรประชุมและรวบรวมหลักฐำน เอกสำรจัดท ำรูปเล่มเสนอผู้บริหำร 
 

       ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป 

 

สั่ง ณ วันที่ 13  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

( นำงสำวปุญญิศำ  สมมิตร ) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม 


