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ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ(อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที่ ๕๔ / 255๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อรับกำรประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

****************************************************** 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

จึงมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ 
เตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา 255๙ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.1 นางสาวสุชลีา  อภัยราช ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.2 นายฉัตรชัย  ทองจรัส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๑.3 นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑.4 นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.5 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ  กรรมการ 
๑.6 นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา สนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของ

โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเกิดความส าเร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  

๒.๑ ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
    ๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย (4 ตัวบ่งชี้) ผู้รับผิดชอบได้แก่   

   นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ   
    ๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ (3 ตัวบ่งชี้) ผู้รับผิดชอบได้แก่   

      นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
    ๒.๑.๓  องค์ประกอบที่ 3 บริหารทั่วไป (3 ตัวบ่งชี้) ผู้รับผิดชอบได้แก่   

   นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
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 ๒.๒ ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
    ๒.๒.๑  องค์ประกอบที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 ตัวบ่งชี้) 

   ผู้รับผิดชอบได้แก่   
   นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   

    ๒.๒.๒  องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ (6 ตัวบ่งชี้) ผู้รับผิดชอบได้แก่   

      นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
    ๒.๒.๓  องค์ประกอบที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2 ตัวบ่งชี้) ผู้รับผิดชอบได้แก่   
   นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ   

    ๒.๒.๔  องคป์ระกอบที่ ๔ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (4 ตัวบ่งชี้) รับผิดชอบได้แก่   

  นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ๒.๓ ด้ำนที่ 3  ด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 

    ๒.๓.๑  องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (3 ตัวบ่งชี้ ) 
         ผู้รับผิดชอบได้แก่   

   นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
    ๒.๓.๒  องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน (4 ตัวบ่งชี้) ผู้รับผิดชอบได้แก่   

      นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
    ๒.๓.๓  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (1 ตัวบ่งชี้ ) 

    ผู้รับผิดชอบได้แก่   
        นายคณวรา สิละบุตร ครู    
 ๒.๔ ด้ำนที่ 4  ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ    

    ๒.๔.๑  องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวบ่งชี้ ) 
         ผู้รับผิดชอบได้แก่   

   นายแดนชัย  วงค์เวียน  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
    ๒.๔.๒  องค์ประกอบที่ 2 การติดตามและขยายผล (3 ตัวบ่งชี้ ) ผู้รับผิดชอบได้แก่   

      นายแดนชัย  วงค์เวียน  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 ๒.๕ ด้ำนที่ 5 ด้ำนผลลัพธ์/ภำพควำมส ำเร็จ 

    ๒.๕.๑  องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา (1 ตัวบ่งชี้ ) ผู้รับผิดชอบได้แก่   
   นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   

    ๒.๕.๒  องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (1 ตัวบ่งชี้ ) ผู้รับผิดชอบได้แก่   
      นายแดนชัย  วงค์เวียน  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

    ๒.๕.๓  องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษา (1 ตัวบ่งชี้ ) ผู้รับผิดชอบได้แก่   
   นายแดนชัย  วงค์เวียน  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   

    ๒.๕.๔  องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน (5 ตัวบ่งชี้ ) ผู้รับผิดชอบได้แก่   
  นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
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    มีหน้ำที ่ 
1. ศึกษาคู่มือและเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งเตรียมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เพ่ือรองรับ

การประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
2. จัดเรียบเรียงเอกสารให้เป็นระบบ สะดวกต่อการประเมินและเตรียมน าเสนอหรือตอบ

ค าถามจากคณะกรรมการประเมิน 
   3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มความสามารถ 
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ราชการสืบไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่ ๒5 ตุลาคม พ.ศ. 255๙ 

 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 


