
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
ที ่ ๑๒๘ /๒๕๖๓ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรยีนคุณภาพวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
  ด้วยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ด้วยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๑/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง ให้
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ   
 ๑. นายตรีชนนท์  แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชาตรี  ยาศิร ิ  รก.รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๓. นายจิระพงษ์  คล้ายถม รก.รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๔. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ  รก.รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๕. นางสมฤดี  แสนเภา  รก.รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๖. นายกรกช  จันตะเสน  รก.รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๗. นางสาววรางคณา  มณีนพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  กรรมการ  
 ๘. นายจักรกฤษ  แสนพันนา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
 ๙. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นายสาวิตร  โคตรสุโน ครผูู้ช่วย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มีหน้าที่  ๑. ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
 

/๒. ส่งเสริม.... 



-๒- 
 

    ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสและได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  อย่างเท่าเทียม ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติการ ทั้งในห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
    ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 
    ๔. กำกับดูแลให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 
    ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ใช้หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ สสวท. พัฒนา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๖. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. เป็นระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อรับ
การสนับสนุนจาก สสวท. 
    ๗. ส่งรายงานประจำปี  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือดูความก้าวหน้าของการเรียนการสอน และรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี เพื่อประเมินคุณภาพโรงเรียนในระดับต่างๆ และรักษาสภาพคุณภาพของโรงเรียน 
 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๑. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต ครู ค.ศ.๓   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรางคณา  มณีนพ ครู ค.ศ.๓   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายจักรกฤษ  แสนพันนา ครู ค.ศ.๒   รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางปัญจารา  ซาหิน  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๕. นางสมฤดี  แสนเภา  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๖. นางดรุณี  ภูพันนา  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๗. นายวัฒนา  ปัญจรักษ์  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๘. นางอุมรินทร์  โปทาหลี ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๙. นางนราพร  จันทราภรณ์ ครู ค.ศ.๒   กรรมการ 
 ๑๐. นายพงษ์พิพัฒน์  นารินรักษ์ ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวกนกภรณ์  คิดโสดา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๒. นายคมกริช  ทรงเย็น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๓. นายสาวิตร  โคตรสุโน ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 

/มีหน้าที่... 



-๓- 
 
 มีหน้าที ่ ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติการ ทั้งในห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ตามแนวทาง สสวท. 
    ๒. ใช้หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ สสวท. พัฒนา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๓. พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทาง สสวท. 
    ๔. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจงปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 
                      สั่ง    ณ  วนัที่  ๒๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                                  ( นายตรีชนนท์  แสนอุบล ) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 


