
 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง 

ที ่  ๓๒  / 256๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม) 
          โรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนทั้งนีก้รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้ใหส้ถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ซึ่งเป็นการประเมินระดับคุณภาพ/การปฏิบัติของสถานศึกษา
ใน ๕ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ๑. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ๒. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๓. ด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔. ด้านการพัฒนาบุคคลากรของสถานศึกษา ๕. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ 
 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการประเมินและด าเนินการขับเคลื่อน ควบคุม 
จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลให้ตรงตามประเด็นทั้ง ๕ ด้าน ๑๗ องค์ประกอบ 
และ ๖๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  ๑. นายภูริชัย    ต่ายเกิด   ประธาน 
  ๒. นายนิธิโรจน์    วัฒนาบัวยิ้ม  กรรมการ 
  ๓. นางสาวมะลิ    มนเดช   กรรมการ 
  ๔. นางอุทัยวรรณ    สวนสาร   กรรมการ 
  ๕. นายจารุวัฒน์    ใจจันทร์   กรรมมาร 
  ๖. นางสาวภัทรานิษฐ ์ พรมปญัญา  กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาวปุญญารัสมิ์   เทียมศร   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา สนับสนุนใหการด าเนินงานเปนไปตามนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเกิดความส าเร็จ เรียบรอย 
ถูกตอง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค   
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  
 คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  
มี (๔ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งช้ี)  ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวมะลิ    มนเดช   ประธาน 
  ๒. นางสาวปัทมวรรณ   ศรีดอนชัย  กรรมการ 
  ๓. นางสาวจุฬาลักษณ์   ปราบสมรชัย  กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุณัฐชา    ภักดิ์สุขเจริญ  กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุคนธา  ผาสุข   กรรมการ 
  ๖. นางธนิตา    เอกธวัชชัย  กรรมการ 
  ๗. นางสาวกาญกนก   ปัญญาปุก  กรรมการ 



  ๘. นางสาวปรีญาภรณ์   ปานอ่อง   กรรมการ 
  ๙.นางนรินทร์    หาดอ่อน  กรรมการ  
  ๑๐.นางปรทิตา    หฤทัยสกุลวงษ ์  กรรมการ 
      ๑๑.นางวรรณา    พรมมา   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่๑.  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดเก็บข้อมูล สรุปผลและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      กับการประเมินด้านที่ ๑ ทั้ง ๔ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
      ๒. วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการประเมินตนเองด้านที่ ๑ ด้านการบริหาร          
จัดการสถานศึกษา 
      ๓. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และร่องรอยหลักฐานในด้านที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
      อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน เติมเต็มในการประเมิน               
สถานศึกษาพอเพียง 
      ๔. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการรู้ 
มี (๔ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งช้ี) ประกอบด้วย 
  ๑. นางอุทัยวรรณ    สวนสาร   ประธาน 
  ๒. นางสาวกุลธิดา    เอ่ียมอาจ  กรรมการ 
  ๓. นางสาววรรณิดา   ประค า   กรรมการ 
  ๔. นางสาวกัญจนพร   โคกเทียน  กรรมการ 
  ๕. นางสาวลัทธยา    คิมสนิท   กรรมการ 
  ๖. นายด ารงค์ชัย    ถาวรศักดิ ์  กรรมการ 
  ๗. นางวรรณิกา    จันเข็ม   กรรมการ 
  ๘. นางสาวศิริวรรณ   ศรีสุข   กรรมการ 
  ๙. นางสาวประภัสสร   จิระพัฒน์สกุล  กรรมการ 
  ๑๐.นางสาววริทธิ์ธร   วงศ์ดาว   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่๑.  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดเก็บข้อมูล สรุปผลและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      กับการประเมินด้านที่ ๒ ทั้ง ๔ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
      ๒. วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการประเมินตนเองด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตร 
                          และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้           
      ๓. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และร่องรอยหลักฐานในด้านที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
                          อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน เติมเต็มในการประเมิน            
สถานศึกษาพอเพียง 
      ๔. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินด้านที่ ๓ ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มี (๓ องค์ประกอบ ๑๕ ตัวบ่งช้ี) ประกอบด้วย 
  ๑. นายนิธิโรจน์    วัฒนาบัวยิ้ม  ประธาน 
  ๒. นางสาวกอบกุล   กลิ่นบุปผา  กรรมการ 



  ๓. นายอรรถพล  ก้อนเพ็ชร์  กรรมการ 
  ๔. นางสิริรัตน์    ขาวผ่อง   กรรมการ 
  ๕. นางสาววรรณวิภา   แก้ววังปา  กรรมการ 
  ๖. นางสาวนุสรา    เนตรภู่   กรรมการ 
        ๗. นายสมเกียรติ    พิณเขียว  กรรมการ 

  ๘. นางสาววายุตา  วันต๊ะ   กรรมการ 
  ๙.นางนัยนา    พ่ึงละออ  กรรมการ 
  ๑๐.นางสาวธัญญาภรณ์   บัวดี   กรรมการ 
  ๑๑.นางสาวรัตติกรณ์   สุขเปีย   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่๑.  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดเก็บข้อมูล สรุปผลและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                          กับการประเมินด้านที่ ๓ ทั้ง ๓ องค์ประกอบ ๑๕ ตัวบ่งชี้       
     ๒.  วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการประเมินตนเองด้านที่ ๓ ด้านการจัด               
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
     ๓.  จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และร่องรอยหลักฐานในด้านที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
                          อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน เติมเต็มในการประเมิน               
สถานศึกษาพอเพียง 
     ๔. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
มี (๒ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้) ประกอบด้วย 
  ๑. นายจารุวัฒน์    ใจจันทร์   ประธาน 
  ๒. นางสาวพุวาริน    อินทร์ปัญญา  กรรมการ 
  ๓. นางกิมฮวน    พิลา   กรรมการ 
  ๔. นางสาวธานิศสิตา   มีบุญ   กรรมการ 
  ๕. นางสาวนาตยา  มธุรส   กรรมการ 
  ๕. นางสุพัตรา    เหมบุรุษ   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่๑.  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดเก็บข้อมูล สรุปผลและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                          กับการประเมินด้านที่ ๔ ทั้ง ๒ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้       
     ๒.  วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการประเมินตนเองด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนา  
    บุคลากรของสถานศึกษา      
     ๓.  จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และร่องรอยหลักฐานในด้านที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
                          อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน เติมเต็มในการประเมิน               
สถานศึกษาพอเพียง 
     ๔. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินด้านที่ ๕ ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  
มี (๔ องค์ประกอบ ๑๒ ตัวบ่งช้ี) ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวปุญญารัสมิ์   เทียมศร   ประธาน 
  ๒. นางสาวนลินี    ใจเจริญ   กรรมการ 
  ๓. นางสาวกุลธิดา    เอ่ียมอาจ  กรรมการ 
  ๔. นางสาวธิติศิริ    ค าพาลักษณ์  กรรมการ 
  ๕. นายภูมิประสิทธิ์   ไวยวงศ ์   กรรมการ 
  ๖. นางอารีย์    อาสมาน   กรรมการ 
  ๗. นางพัทธ์ธีรา    ต่ายเกิด   กรรมการ 
  ๘. นางสาวภัทรานิษฐ์ พรมปญัญา  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่๑.  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดเก็บข้อมูล สรุปผลและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                          กับการประเมินด้านที่ ๕ ทั้ง ๔ องค์ประกอบ ๑๒ ตัวบ่งชี้       
     ๒.  วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการประเมินตนเองด้านที่ ๕ ด้านผลลัพธ์/ภาพ  
    ความส าเร็จ      
         ๓.  จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และร่องรอยหลักฐานในด้านที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
                         อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน เติมเต็มในการประเมิน               
สถานศึกษาพอเพียง 
     ๔. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   คณะกรรมการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวปุญญารัสมิ์   เทียมศร   ประธาน 
  ๒. นางสาวนลินี    ใจเจริญ   กรรมการ 
  ๓. นางสาวกุลธิดา    เอ่ียมอาจ  กรรมการ 
  ๔. นางสาวธิติศิริ    ค าพาลักษณ์  กรรมการ 
  ๕. นางสาวภัทรานิษฐ์ พรมปญัญา  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่สรุปและรายงานผลการเตรียมการประเมินทั้ง ๕ ด้าน ๑๗ องค์ประกอบ ๖๒ ตัวบ่งชี้ 

เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เอำใจใส่ วิริยะอุตสำหะ เพ่ือให้เกิด 
ผลดีแก่ทำงรำชกำร 
  
            สั่ง ณ  วันที่ ๑  มิถุนำยน  256๓ 
  
 

                   ลงชื่อ              
      (นายภูริชัย  ต่ายเกิด) 

        ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง 
 

 


