
 

 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ที่ 92/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบนั้น  ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประสงค์จะพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้ได้รับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้ครอบคลุม
เต็มพื ้นที ่ ตามนโยบายพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติซึ ่งเป็นการประเมินระดับคุณภาพ/การปฏิบัต ิของ
สถานศึกษาใน 3 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
3. ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการประเมินและดำเนินการ
ขับเคลื่อน จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลให้ตรงตามประเด็นทั้ง 3 ด้าน 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 นายมนตรี  คงเจริญ  ประธานกรรมการ 
 นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน  กรรมการ 
 นายพิเชษฐ์  บุญญา  กรรมการ 
 นายฉลวย  ลิ้นจี่  กรรมการ 
 นางสาวสายบัว  มูลทา  กรรมการ 
 นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง  กรรมการ 
 นางสาวสโรชินทร์ ประสมศร ี  กรรมการ 
 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง  กรรมการ 
 นางชุติมา  สวนปลิก  กรรมการ 
 นายชัยรัตน์           สังข์สีแก้ว  กรรมการ 
 นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว  กรรมการและลขานุการ 



 มีหน้าที่ มอบนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว  ประธานกรรมการ 
 นายมนตรี  ขอบุญ  กรรมการ 
 นายมานพ  จันทร์หอม  กรรมการ 
 นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ  กรรมการ 
 นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน  กรรมการ 
 นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน  กรรมการ 
 นางชุติมา  สวนปลิก  กรรมการ 
 นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล  กรรมการ 
 นางสุภัทรา   พุทธกรณ ์  กรรมการ 
 นางรุจิรา   คลังคง  กรรมการ 
 นางเดือนงาม   ศุภพงศกร  กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.สุชีพ   ทองมาก  กรรมการ 
 นางสาวธนัชพร  ท้องฟ้า  กรรมการ 
 นายชัยรัตน์           สังข์สีแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่ จัดทำเอกสารตามองค์ประกอบ วางแผนกำหนดรูปแบบ แผนผัง และขั้นตอนการนำเสนอข้อมูล 
การดำเนินการและผลงานของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ประกอบด้วย   
 นายฉลวย  ลิ้นจี่  ประธานกรรมการ 
 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง  กรรมการ 
 นายพงศกร  ยืนยง  กรรมการ 
 นางสาววิจิตรา  ฉลวย  กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าที่ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการตลอดขั้นตอนการรับการประเมินเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ เพื่อใช้ประกอบในการรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
 นางนิตยา  มั่งมี  ประธานกรรมการ 
 นายมานพ  จันทร์หอม  กรรมการ 
 นางสาวกมลลักษณ์     ชิงชัย  กรรมการ 



  นางสาวสุภาพร  ปัญญา  กรรมการ 
  นางสาวกนต์รพี เพ่ิมพูล  กรรมการ 
  นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดทำวีดีทัศน์เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วยเนื้อหาเนื้อหา ดังนี้  
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แนะนำประวัติของโรงเรียนแบบย่อ  เรื่องเล่าของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน แนะนำศูนย์
การเรียนรู้ทั้ง 7 ศูนย์ ที่ใช้ประกอบการขอรับการประเมิน 
5. คณะกรรมการจัดเตรียม ฝึกซ้อมการแสดงรำกลองยาว เพื่อต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน 
 นายประจวบ  ชูเชิด  ประธานกรรมการ 
 นางสาวเรวดี  เพ็ญศร ี  กรรมการ 
 นางชุติมา  สวนปลิก  กรรมการ 
 นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ  กรรมการ 
 นายอธิพันธ์  ชัยศรี  กรรมการ 
 นางมัลลิกา  อรัญศรี  กรรมการและเลขานุการ 
6. คณะกรรมการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  สื ่อ/นวัตกรรม บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 นางวรวรรณ               พิมพ์แสง  ประธานกรรมการ 
 นางนิตยา                 มั่งมี  กรรมการ 
 นายสมบัติ                     ประจุ                                      กรรมการ 
 นายไตรรงค์                    กล่ำบุตร  กรรมการ 
 นางสุรินทร์พร                 มีหินกอง  กรรมการ 
 นายเชษฐา                     เพชรคง  กรรมการ 
 นายชวลิต                      รำขวัญ  กรรมการ 
 นายธรรมรัตน์                 เขาเหิน  กรรมการ 
 นางสาวจินตนา               อ่ิมพิทักษ ์  กรรมการ 
 นางสาวปิญาณ ี                บูรณะชาต   กรรมการ 
 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
 นางชุติมา                สวนปลิก  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครผูู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
 



7. คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินด้านที่ 1 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
7.1 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ด้านผู้บริหาร   
   นายมนตรี  คงเจริญ  ประธานกรรมการ 
   นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน  กรรมการ 
   นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน  กรรมการ 
   นายพิเชษฐ์  บุญญา  กรรมการ 
   นางสาวสายบัว มูลทา  กรรมการ 
   นายฉลวย   ลิ้นจี่  กรรมการ 
   นางวรวรรณ พิมพ์แสง  กรรมการ 
   นางสาวสโรชินทร์ ประสมศร ี  กรรมการ 
   นางสาวสมสมร ทีภูเวียง  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ วางแผนการบริหารงานโรงเรียน ตามโครงสร้างงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร  
สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
7.2 ตัวบ่งช้ีที่ 2 ด้านครู (ครูแกนนำ) 
   นางสาวสุพรรษา            แจ้งแก้ว  ประธานกรรมการ 
   นางกัณฐ์ลดา    แสงศิลป์                                กรรมการ 
   นายประจวบ    ชูเชิด  กรรมการ 
   นายสมบัติ     ประจ ุ  กรรมการ 
   นายพงศกร     ยืนยง  กรรมการ 
   นางสาวสุธาทิพย์    พูลเลิศ  กรรมการ 
   นางรุจิรา      คลังคง  กรรมการ 
   นางชุลี      ครุธแก้ว  กรรมการ 
   นางมัลลิกา     อรัญศรี  กรรมการ 
   นางชไมพร     ศรศักดิ ์  กรรมการ 
   นางสาวสิริอมร    หวลหอม  กรรมการ 
   นายชัชวาล     กันเพชร  กรรมการ 
   นางฐิติพร     เทียนศร ี  กรรมการ 
   นายวัชรกฤษณ์    อินมี  กรรมการ 
   นางสาวจินตนา    อ่ิมพิทักษ ์  กรรมการ 
   นายมนตรี                    ขอบุญ  กรรมการ 
   นายชวลิต     รำขวัญ                                  กรรมการ 



   นายบุญฤทธิ์    อยู่คร                กรรมการ 
   นางสาวปาริชาติ    กุศล       กรรมการ 
   นายชัยรัตน์                  สังข์สีแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ควบคุมดูแลพร้อมตอบคำถามคณะกรรมการการประเมิน จัดทำผลงานการถอดบทเรียนประจำฐาน 
การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ)  และขยายผลสู่ภายในและนอก
โรงเรียน เป็นวิทยากรประจำฐาน และถ่ายทอดบทเรียนได้อย่างถูกต้อง  
 7.3 ตัวบ่งช้ีที่ 3 ด้านนักเรียน 
   นางสาวสิริอมร หวลหอม  ประธานกรรมการ 
   สภานักเรียน    กรรมการ 
   นายชัชวาล  กันเพชร  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที่ คัดเลือกนักเรียนแกนนำ จัดทำผลงานการถอดบทเรียนของนักเรียนแกนนำ บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
 7.4 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา 
   นางมารศร ี  ลิ้นจี่  ประธานกรรมการ 
   นางรวีวรรณ สุขรอด  กรรมการ 
   นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ  กรรมการ 
   นางสาวไพลิน  นวลหงส์  กรรมการ 
   นายภูวิศ  ครุฑหลวง  กรรมการ 
   นางสาววิจิตรา ฉลวย  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ วางแผนกำหนดรูปแบบ กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อน  จัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆให้ตรงตาม
ประเด็นทั้ง 3 ด้าน 8 ตัวบ่งชี้  เพื่อรองรับการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและนำเสนอข้อมูลการ
ดำเนินการและผลงานของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา 
8. คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินด้านที่ 2 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  
 8.1 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   นายวัชรกฤษณ์ อินมี  ประธานกรรมการ 
   นายบุญฤทธิ์ อยู่คร  กรรมการ 
   นายอาทิตย์  กำจัด  กรรมการ 
   นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์  กรรมการ 
   นางจิดาภา   เข็มพล  กรรมการ 
   นางสาววัชรียา  จันทร์เกสร  กรรมการ 
   นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ำ  กรรมการ 



   นักเรียนแกนนำ   กรรมการ 
   นักการภารโรง                กรรมการ 
   นายชัยรัตน์              สังข์สีแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้เกิดความร่มรื่น สะอาด
สวยงาม ตรงกับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
 8.2 แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เดินตามรอยเท้าพ่อ 
   นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์  ประธานกรรมการ 
   นายประจวบ ชูเชิด  กรรมการ    
   นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา  กรรมการ 
   นางบังอร  อ่วมแก้ว  กรรมการ 
   นางลำจวน   สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมการ 
   นางมารศร ี  ลิ้นจี่  กรรมการ 
   นางนิตยา  มั่งมี  กรรมการ 
   นายมานพ  จันทร์หอม  กรรมการ 
   นางสาวกมลลักษณ์     ชิงชัย  กรรมการ 
   นางสาวสุภาพร ปัญญา  กรรมการ 
   นางสาวกนต์รพี เพ่ิมพูล  กรรมการ 
   นางสุภัทรา           พุทธกรณ ์  กรรมการ 
   นายภูวิศ  ครุฑหลวง  กรรมการ 
   นางสาวเมรินทร์ เกสรจรุง  กรรมการ 
   นางสาววริศรา วรรณา  กรรมการ 
   นางสาววชิราภรณ์ แต้มทอง  กรรมการ 
   นักเรียนแกนนำ   กรรมการ 
   นายสมบัติ  ประจ ุ  กรรมการและเลขานุการ 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 จริยธรรมนำใจ 
   นายพงศกร  ยืนยง  ประธานกรรมการ 
   นางสาววันเพ็ญ เพชรมี  กรรมการ 
   นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง  กรรมการ 
   นางชุติมา  สวนปลิก  กรรมการ 
   นางสาวเรวดี เพ็ญศร ี  กรรมการ 
   นางสุรินทร์พร มีหินกอง  กรรมการ 



   นางเดือนงาม ศุภพงศกร  กรรมการ 
   นางรุจิรา   คลังคง  กรรมการ  
   นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์  กรรมการ 
   นางสาวรติพร ทิมมะ  กรรมการ 
   นางสาวสุภัทรา อยู่คอน  กรรมการ 
   นางสาวปรียาภรณ์ พ่วงจันทร์  กรรมการ  
   นักเรียนแกนนำ   กรรมการ 
   นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ห้องสมุดพอเพียง 
   นางชุลี   ครุธแก้ว  ประธานกรรมการ 
   นางรมณีย ์  สร้อยสน  กรรมการ 
   นางมัลลิกา  อรัญศรี  กรรมการ   
   นางสาวประนอม ม่วงงาม  กรรมการ 
   นางสาวพัธนันท์ สวัสดี  กรรมการ 
   นางสาวสุวรรณลักษณ์ ฉิมเอม  กรรมการ 
   นางสาวจันท์ปภา เพ่ิมพูล  กรรมการ 
   นางสาวนภาศรี สงสัย  กรรมการ 
   นางสาวไพลิน นวลหงส์  กรรมการ 
   นายธีรภัทร  เมฆนิล  กรรมการ 
   นางสาวพุทธิดา ดวงจิโน  กรรมการ 
   นางสาวรวิศรา วรรณา  กรรมการ 
   นางสาววชิราภรณ์ แต้มทอง  กรรมการ 
   นักเรียนแกนนำ   กรรมการ 
   นางชไมพร  ศรศักดิ ์  กรรมการและเลขานุการ  
 ฐานการเรียนรู้ที่ 4 สภาร่วมใจ 
   นางสาวสิริอมร หวลหอม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสายบัว มูลฑา  กรรมการ 
   นางสาวสุพัตรา หลักคำ  กรรมการ 
   นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน  กรรมการ 
   นายเชษฐา  กันนา  กรรมการ 
   นางอรุณ ปวีร์ สิทธิปกร  กรรมการ 
   นางฐิติพร  เทียนศร ี  กรรมการ 



   นายไตรรงค ์ กล่ำบุตร  กรรมการ 
   นางสาววิมลรัตน์ บุญคง  กรรมการ 
   นายอรรฐพล อาดูร  กรรมการ 
   นายวสุพล  อรัญศรี  กรรมการ 
   นางสาววณัฐฎา พุฒสลัด  กรรมการ 
   สภานักเรียน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
   นายชัชวาล  กันเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 5 เกษตรพอเพียง 
   นายวัชรกฤษณ์ อินมี  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมาก  กรรมการ 
   นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม  กรรมการ 
   นายมนตรี            ขอบุญ  กรรมการ 
   นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต  กรรมการ 
   นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา  กรรมการ 
   นางสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ  กรรมการ 
   นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ำ  กรรมการ 
   นางสาวณภัทร คำมี  กรรมการ 
   นางสาวสมรักษ ์ ธรรมบุตร  กรรมการ 
   นางสาวชลธิชา ประทุม  กรรมการ 
   นักเรียนแกนนำ                  กรรมการ 
   นางสาวจินตนา อ่ิมพิทักษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 6 กีฬาสร้างสรรค์ 
   นายชวลิต  รำขวัญ  ประธานกรรมการ 
   นายบุญฤทธิ์ อยู่คร  กรรมการ 
   นายอาทิตย์  กำจัด  กรรมการ 
   นายธรรมรัตน์ เขาเหิน  กรรมการ 
   นายยุทธชัย   จันทร์สายทอง  กรรมการ 
   นายอธิพันธ์  ชัยศรี  กรรมการ 
   นายวันโชค  ขวัญเมือง  กรรมการ 
   นางวิไลพร  ฝั้นสกุล  กรรมการ 
   นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ  กรรมการ 
   นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ  กรรมการ 



   นายศศิพงษ ์ วรรณา  กรรมการ 
   นางสาวกษมา ฉิมพาลี  กรรมการ 
   นางสาววิมลวรรณ คำบุญมี  กรรมการ 
   นักเรียนแกนนำ   กรรมการ 
   นางสาวปาริชาติ กุศล  กรรมการและเลขานุการ 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 7 ธนาคารโรงเรียน 
   นางสาวเนาวรัตน์  โต๊ะเครื่อง  ประธานกรรมการ 
   นางสาวพรวนทอง ลาดปาละ  กรรมการ 
   นางสาวจารุพร สวนปลิก  กรรมการ 
   นางสาวนฤมล สุดเงิน  กรรมการ 
   นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน  กรรมการ 
   นางจิดาภา  เข็มพล  กรรมการ 
   นางสาวรวิสรา สืบรอด  กรรมการ 
   นางสาวเมรินทร์ เกสรจรุง  กรรมการ 
   นักเรียนแกนนำ   กรรมการ 
   นางสาวชารดา บริสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. จัดทำผลงานการถอดบทเรียนของครูและนักเรียนประจำฐาน จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำ
ฐาน จัดทำแบบประเมินผลการใช้ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา 
    2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    3. ฝึกซ้อม ควบคุมดูแลนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ และเตรียมพร้อมการนำเสนอกิจกรรม 
การเรียนรู้ ตอบคำถามคณะกรรมการ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
    4. ดำเนินการจัดนิทรรศการประจำฐานการเรียนรู้ รวมทั้งสถานที่ของการนำเสนอกิจกรรม 
9. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
 9.1 ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอ่ืนในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   นายฉลวย  ลิ้นจี่  ประธานกรรมการ 
   นายประจวบ ชูเชิด  กรรมการ 
   นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร  กรรมการ 
   นักเรียนแกนนำ   กรรมการ 
   นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์  กรรมการและเลขานุการ 
  
 



 9.2 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและ/หรือหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน) 
   นายมนตรี  คงเจริญ  ประธานกรรมการ 
   นักเรียนแกนนำ   กรรมการ 
   คณะครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดทำเอกสารตามองค์ประกอบ จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานศึกษาแกนนำประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเครือข่ายขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา   
10. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
   นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์  ประธานกรรมการ 
   นายพงศกร  ยืนยง  กรรมการ 
   นางสาวรัตมณ ี อุ่มโอราญ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าสาร รวบรวมเอกสารกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่จัดในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน
ภายนอก บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการ  
11. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มสำหรับผู้ประเมิน  ประกอบด้วย 
   นางสาวสมสมร ทีภูเวียง  ประธานกรรมการ 
   นางจิดาภา  เข็มพล  กรรมการ 
   นางสาววิจิตรา ฉลวย  กรรมการ 
   นางสาวชารดา บริสุทธิ์  กรรมการ 
   นางมารศร ี          ลิ้นจี่  กรรมการ 
   นางสาวขวัญตา ชาคำมี  กรรมการ 
   นางประภาศรี จันโททัย  กรรมการ 
   นางสาวปาริชาติ กุศล  กรรมการและเลขานุการ 
            มีหน้าที ่ให้การต้อนรับ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับคณะกรรมการที่เข้ามาประเมิน 
12. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
   นางกฤตยา   จ้อยสูงเนิน  ประธานกรรมการ 
   นางบังอร  อ่วมแก้ว  กรรมการ 
   นางสาวนงนุช แสงทอง  กรรมการ 
   นางรุ่งนภา  เมืองวงศ ์  กรรมการ 
   นางรุ่งนภา  เมืองวงศ ์  กรรมการ 
   นางสาวสโรชินทร์  ประสมศร ี  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ในการเบิกจ่ายเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน กิจกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 



13. คณะกรรมการสรุปผลและประเมินผล  
      ประกอบด้วย  
   นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว      ประธานกรรมการ 
   นายฉลวย  ลิ้นจี่  กรรมการ 
   นางเดือนงาม ศุภพงสกร     กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมาก      กรรมการ 
   นางสุภัทรา   พุทธกรณ ์       กรรมการ 
   นางรุจิรา   คลังคง  กรรมการ 
   นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน  กรรมการ 
   นางสาวกนต์รพี เพ่ิมพูล  กรรมการ 
   นางสาวธนัชพร ท้องฟ้า  กรรมการ 
   นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว      กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าที่ สรุปและรายงานผลการเตรียมการประเมินทั้ง 3 ด้าน 8 ตัวบ่งชี้เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
14. ฝ่ายจัดนิทรรศการ 
   นางสาวสายบัว มูลฑา  ประธานกรรมการ 
   นางสาววิมลรัตน์ บุญคง  กรรมการ 
   นายเชษฐา  เพชรคง  กรรมการ 
   นายไตรรงค ์ กล่ำบุตร  กรรมการ 
   นางสาวสิริอมร หวลหอม  กรรมการ 
   นางฐิติพร  เทียนศร ี  กรรมการ 
   นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน  กรรมการ 
   นางสาวสุพัตตรา หลักคำ  กรรมการ 
   สภานักเรียน   กรรมการ 
   นายชัชวาล  กันเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการ รวบรวมผลงานของโรงเรียน เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกท่าน ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
       สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
        
              (นายมนตรี      คงเจริญ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 


