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ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ท่ี  212  /๒๕๖๓ 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเตรียมประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบที่ 2 
..................................................................................... 

 
               ตามท่ีหนังสือราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ท่ี ศธ ๐๔๒๔๑/2496 
เรื่องแจ้งรายช่ือสถานศึกษาท่ีผ่านการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันท่ี 29  มิถุนายน ๒๕๖3 โรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา เป็นหนึ่งในสถานศึกษาท่ีผ่านการคัดกรอง เพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี 2 ในวันท่ี 7 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา 08.00 ถึง
14.00 น. แล้วนั้น 

    เพื่อให้การด าเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจ าเรียง  ใจกว้าง  กรรมการ 
๑.๔ นางสุลีพร  ดีทอง  กรรมการ 
๑.๕ นายณรงค์  ศิริยงค์  กรรมการ 
๑.๖ นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ กรรมการ 
๑.๗ นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ กรรมการ 
๑.๘ นายพิชัย  บุญชูประภา กรรมการ 
๑.๙ นายเอกชัย  อะหลีแอ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๐ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑. ให้ค าปรึกษาการเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. ด าเนินการ ติดตาม นิเทศ และประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓. รวบรวม สรุปผล รายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. คณะกรรมการด าเนินศูนย์การเรียนรู/้(ต่อ) 
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๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเสนอฐำนกำรเรียนรู้ ศูนย์กำรเรียนรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบด้วย 

1. นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  รองประธานกรรมการ 
3. ผู้รับผิดชอบ ฐานท่ี ๑ เรื่อง คัดแยกแหล่งขยะ (บริเวณหลังอาคาร ฝ.)   ประกอบด้วย 

2.3.๑ นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  หัวหน้าฐาน 
๒.3.๒ นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์     รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.3.๓ นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ กรรมการ 
 ๒.3.๔ นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมการ 
 ๒.3.๕ นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ 
 ๒.3.๖ นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ กรรมการ 
 ๒.3.๗ นางอารมย์           เทพเกื้อ  กรรมการ 
 2.3.8 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์  กรรมการ 
 ๒.3.9 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ กรรมการและเลขานุการ 
4. ผู้รับผิดชอบ ฐานท่ี ๒ มุมานะท าปุ๋ยหมัก (หลังหอศิลป์) ประกอบด้วย 

๒.4.๑ นายพิชัย   บุญชูประภา  หัวหน้าฐาน 
๒.4.๒ นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.4.๓ นางสาวจันธิรัตน ์  หมานจิตร กรรมการ 
 ๒.4.๔ นายสัญชัย  พิกุลงาม  กรรมการ 
 ๒.4.5 นางสาวจตุพร  เฝือชัย  กรรมการ 
 ๒.4.6 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  กรรมการ 
 2.4.7 นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ 
 ๒.4.8 นายณฐนน  ก๊งหวั่น  กรรมการ 
 2.4.9 นายวุฒินนัท์  จันทร์นพรัตน ์ กรรมการ  

๒.4.10 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง กรรมการและเลขานุการ 
5. ผู้รับผิดชอบ ฐานท่ี ๓ ใจรักการเกษตร (แปลงสาธิตการเกษตร)ประกอบด้วย 

๒.5.๑ นายภานุวัฒน์  คงเจาะ     หัวหน้าฐาน 
๒.5.๒ นายอาวุธ   จันทร์เมือง     รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.5.๓ นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ กรรมการ 
 ๒.5.๔ นายเดชศรี  สุวิรัตน์     กรรมการ 
 ๒.5.๕ นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  กรรมการ 
 ๒.5.๖ นางสาวกวินนาฏ  อินทจันทร์ กรรมการ 
 ๒.5.๗ นางสาววันวิสาข์  สืบ  กรรมการ 
 2.5.8 นายเจนณรงค์  พันทวี  กรรมการ 
 2.5.9 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
 2.5.10 นางสาวชนกพร  ทองปาน กรรมการ 
 2.5.11 นายวรัญญ ู  ทองถึง  กรรมการ 

2.5.12 นางสาวพิมพ์พร/(ต่อ) 
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2.5.12 นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า  กรรมการ 
 2.5.13 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์ กรรมการ 
 2.5.14 นางสาวนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมการ 
 2.5.15 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
 2.5.16 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมการ 
 2.5.17 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ   
 ๒.5.1๘ นายจตุรงค์  ขุนปักษี  กรรมการและเลขานุการ 
6. ผู้รับผิดชอบ ฐานท่ี ๔ แสนวิเศษจากวัสดุ (โสตทัศนศึกษา) ประกอบด้วย 

๒.6.๑ นางสาววานีดา  ทองปัสโนว์ หัวหน้าฐาน 
๒.6.๒ นายภราดร  ไชยเขียว    รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.6.๓ นายจตุพล  บุนนาค  กรรมการ 
 ๒.6.๔ นางสาวมัสรีน่า  สะนิ  กรรมการ 
 ๒.6.๕ นายณัฐกิตต์  สารสุข  กรรมการ 
 ๒.6.๖ นางสุพรรษา  ดุริยานนท์ กรรมการ 
 ๒.6.๗ นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล กรรมการ 
 2.6.8 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง  กรรมการ 
 ๒.6.9 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง กรรมการและเลขานุการ 
7. ผู้รับผิดชอบ ฐานท่ี ๕  ระบุความพอเพียง (ตลาดพอเพียงหน้าสุ่มพระครู) ประกอบด้วย 

๒.7.๑ นางสายฝน  ราษีงาม   หัวหน้าฐาน 
๒.7.๒ นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ  รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.7.๓ นายชวลิต   กลัดภิรมย ์ กรรมการ 
 ๒.7.๔ นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ กรรมการ 
 ๒.7.๕ นางสาวนฤมล  บุญรอด  กรรมการ 
 ๒.7.๖ นางสาวธัญญารัตน ์ จิตราภิรมย์ กรรมการ 
 ๒.7.๗ นางอารีรัตน ์  คล้ายอุดม กรรมการ 
 2.7.8 นางสาวนันทรัตน ์  อนุกูล  กรรมการ 
 2.7.9 สิบเอกหญิงอนุสา   ส่งสุริน  กรรมการ 
 ๒.7.10 นางสาวภมร    สุขศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
8. ผู้รับผิดชอบฐานท่ี ๖  เย่ียงอย่างการออม (ธนาคารโรงเรียน) ประกอบด้วย 

๒.8.๑ นางสาวกรกมล    กุลทอง  หัวหน้าฐาน 
๒.8.๒ นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.8.๓ นางสาวนฤมล    สาริขา  กรรมการ 
 ๒.8.๔ นายชนกันต์    ชูข า  กรรมการ 
 ๒.8.๕ นางสาวนัฐธิดา  ทองปัสโนว์ กรรมการ 
 ๒.8.๖  นายวรรณศักดิ์    บุญช ู  กรรมการ 
 ๒.8.๗  นางสาวพรพิลาส   วิจิต  กรรมการ 
 2.8.8 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง  กรรมการ 
 ๒.8.9  นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

 9. นายเอกชัย /(ต่อ) 
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9. นายเอกชัย   อะหลีแอ กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรม และน าเสนอแผนฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
๒. ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ 
๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
4. จัดให้มีนักเรียนแกนน า และน าเสนอฐานการเรียนรู้ 

 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเสนอกำรออกแบบกำรเรียนรู้เพือ่เสริมสร้ำงอุปนิสัยพอเพียง 

นิทรรศกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ นิทรรศกำร To be Number One  นิทรรศกำรโรงเรียนในเครือข่ำย และ
นิทรรศกำรศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

3.1 นายจงรักษ ์   บ ารุงวงศ์ ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง รองประธานกรรมการ 
3.3 นางอารมย์            เทพเกื้อ  กรรมการ 
3.4 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  กรรมการ 
3.5 นางอัญวีณ์   หนูอุไร  กรรมการ 
3.6 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ กรรมการ 
3.7 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน  กรรมการ  
3.8 นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ  
3.9 นายณฐนน   ก๊งหวั่น  กรรมการ 
3.10 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว กรรมการ 
3.11 นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน  กรรมการ 
3.12 นายธิรพงษ์    คงด้วง  กรรมการ 
3.13 นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ 
3.14 นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช กรรมการ 
3.15 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ 
3.16 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ กรรมการ 
3.17 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  กรรมการ 
3.18  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  กรรมการ 
3.19  นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ  กรรมการ 
3.20  นางสาวกรธิดา  กิมาคม  กรรมการ 
3.21 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว  กรรมการ 
3.22 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑. จัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมแนะแนว บริเวณหอประชุม 
๒. น าแสนอแผนการจัดการเรียนรู้ บริเวณห้องโสตทัศนศึกษา 

3. จัดให้มีนักเรียนแกนน า/(ต่อ) 
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3. จัดให้มีนักเรียนแกนน า และน าเสนอนิทรรศการ 
4. เชิญโรงเรียนเครือข่ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
 
4. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และลงทะเบียน  ประกอบด้วย 

    4.1 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ประธานกรรมการ  
 4.2 นางสาวชนกพร  ทองปาน รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ กรรมการ 
 4.4 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ   

4.5 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  กรรมการ 
4.6 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ กรรมการ   
4.7 นางอารีรัตน ์  คล้ายอุดม กรรมการ 
4.8 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมการ 
4.9 นางสาวพรพิลาส   วิจิต  กรรมการ 
4.10 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมการ   
4.11 นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ  กรรมการ 
4.12 นางสาวกรกมล  กุลทอง  กรรมการ  
4.13 นางสาวจันธิรัตน ์ หมานจิตร กรรมการ   
4.14 นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ กรรมการ   
4.15 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ กรรมการ   
4.16 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์ กรรมการ 
4.17 นางสาวนฤมล   บุญรอด  กรรมการ 
4.18 นางสาววันวิสาข์ สืบ  กรรมการ 
4.19 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ กรรมการ  
4.20 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย  กรรมการ  
4.21 ว่าท่ี ร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง  กรรมการ  
4.22 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  กรรมการ 
4.23 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ   
4.24 นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ  
4.25 นางสาวกรธิดา  กิมาคม  กรรมการ 
4.26 นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ  
4.27 นางสาวนวียา  ปักษิณ  กรรมการ  
4.28 นางสาวจตุพร  เฝือชัย  กรรมการ  

    4.29 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง  กรรมการ 
    4.30 นางสายฝน  ราษีงาม  กรรมการ 
    4.31 สิบเอกหญิงอนุสา  ส่งสุริน  กรรมการ 

      4.32 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง กรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  /(ต่อ) 
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โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑. เตรียม บริการ อาหารเช้า อาหารว่าง อาหารเท่ียง และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
๒. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และจัดท าเอกสารบริเวณหอประชุม 

 
5. คณะกรรมกำรด ำเนินจัดสถำนที่เพื่อรองรับกำรประเมิน   ประกอบด้วย 

 5.1 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ประธานกรรมการ 
 5.2 นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองประธานกรรมการ 
 5.3 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ กรรมการ 
 5.4 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ   
 5.5 นายณฐนน  ก๊งหวั่น  กรรมการ 

5.6 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง กรรมการ    
5.7 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  กรรมการ 
5.8 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ กรรมการ   
5.9 นางอารีรัตน ์  คล้ายอุดม กรรมการ 
5.10 นายธิรพงษ ์  คงด้วง  กรรมการ  
5.11 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมการ 
5.12 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมการ   
5.13 นางสาวพรพิลาส วิจิต  กรรมการ 
5.14 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ กรรมการ   
5.15 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง กรรมการ 
5.16 นายเจนณรงค์  พันทวี  กรรมการ 
5.17 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมการ   
5.18 นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ  กรรมการ 
5.19 นางสาวกรกมล  กุลทอง  กรรมการ   
5.20 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ กรรมการ   
5.21 นางสาวจันธิรัตน ์ หมานจิตร กรรมการ   
5.22 นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ กรรมการ 
5.23 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน  กรรมการ   
5.24 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ กรรมการ 
5.25 นายชนกันต์  ชูข า  กรรมการ   
5.26 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์ กรรมการ 
5.27 นางสาวนฤมล   บุญรอด  กรรมการ 
5.28 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  กรรมการ   
5.29 นางอัญวีณ์  หนูอุไร  กรรมการ 
5.30 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  กรรมการ   

 
5.31 นางสาวสุวัยดา/(ต่อ) 

 



7 
 

5.31 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน  กรรมการ 
5.32 นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ กรรมการ   
5.33 นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ กรรมการ 
5.34 นางสาวนันทรัตน ์ อนุกูล  กรรมการ  
5.35 นางสาววันวิสาข์ สืบ  กรรมการ 
5.36 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ กรรมการ  
5.37 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ 
5.38 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ กรรมการ  
5.39 นางอารมย ์  เทพเกื้อ   กรรมการ 
5.40 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย  กรรมการ  
5.41 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง  กรรมการ  
5.42 นายจตุพล   บุนนาค   กรรมการ 
5.43 นางสาวชนกพร  ทองปาน กรรมการ  
5.44 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  กรรมการ 
5.45 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 
5.46 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  กรรมการ 
5.47 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  กรรมการ  
5.48 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  กรรมการ 
5.49 นางสุพรรษา  ดุริยานนท์ กรรมการ 
5.50 นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า  กรรมการ  
5.51 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล กรรมการ 
5.52 นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ 
5.53 นางสาวกรธิดา  กิมาคม  กรรมการ 
5.54 นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์ กรรมการ  
5.55 นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข  กรรมการ 
5.56 นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ  
5.57 นางวานีดา  ทองปัสโนว์ กรรมการ 
5.58 นางสาวนวียา  ปักษิณ  กรรมการ  
5.59 นางสาวจตุพร  เฝือชัย  กรรมการ 
5.60 นายเอกชัย  อะหลีแอ กรรมการ 

       5.61 นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ  
    5.62 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน ์ กรรมการ 
    5.63 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  กรรมการ 
    5.64 นายเดชศรี  สุวิรัตน์  กรรมการ  
    5.65 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  กรรมการ 
    5.66 นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช กรรมการ 

     5.67 นายชวลิต /(ต่อ) 
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    5.67 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ  
    5.68 นางสายฝน  ราษีงาม  กรรมการ 
    5.69 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว กรรมการ  
    5.70 สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน  กรรมการ 
    5.71 นักการ และแม่บ้านทุกต าแหน่ง  กรรมการ 

      5.71 นายจตุรงค์  ขุนปักษี  กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  จัดสถานท่ีท้ัง 3 แห่ง ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

๑. จัดสถานท่ีเตรียมแสดงเวทีแสดง เวทีเสวนา และผลงานนิทรรศการท่ีหอประชุม 
๒. จัดเตรียมห้องประชุม เพื่อสรุปผลการประเมิน และประเมินเอกสาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
๓. จัดเตรียมห้องรับประทานอาหารเท่ียงขนาด 30 คน โดยใช้ห้องเกียรติยศ 

 
5. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ สื่อ และวีดีทัศน์     ประกอบด้วย  

5.1 นางสาวจิราพร บุญเหลือ ประธานกรรมการ 
5.2 นายภราดร  ไชยเขียว รองประธานกรรมการ   
5.3 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  กรรมการ  
5.4 นายวรรณศักดิ์ บุญช ู  กรรมการ   

                     5.5 นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล กรรมการ 
5.6 นายสัญชัย  พิกุลงาม  กรรมการ 
6.7 นายวรัญญ ู  ทองถึง  กรรมการและเลาขานุการ 

 
โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 

๑. จัดท าไวนิล 
๒. จัดท า VTR แนะน าโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
๓. บันทึกภาพ 
4. เตรียมเครื่องเสียงห้องประชุม และห้องโสต 
 
6. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีกร เวทีเสวนำ และกำรเเสดงบนเวที ประกอบด้วย 

6.1 นายพิชัย  บุญชูประภา ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวพิมพ์พร ทิมข า  รองประธ่านกรรมการ 
6.3 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  กรรมการ  
6.4 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ 
6.5 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมการ 
6.6 นางสาวมัสรีน่า สะนิ  กรรมการ 
6.7 นางสุพรรษา ดุริยานนท์ กรรมการ 
6.8. นายธิรพงษ ์ คงด้วง  กรรมการ 
6.9 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ กรรมการ 

6.10 นางสาวพรรณธิดา/(ต่อ) 
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6.10 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ 
6.11 นายจตุพล  บุนนาค  กรรมการ 
6.8 นายเอกชัย    อะหลีแอ  กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 
1. ก ากับพิธีการ ด าเนินพิธีกร การแสดงดนตรีไทย การแสดงพิธีเปิด-ปิด  เวทีเสวนา ในหอประชุม 

และห้องโสตทัศนศึกษา ให้เป็นไปตามก าหนดการท่ีวางไว ้
2. ติดต่อ เชิญ และประสานงานแขกร่วมเสวนา 
 
7. คณะกรรมกำรด ำเนินห้องศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 

ประกอบด้วย 
 7.1 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ประธานกรรมการ 

7.2 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ รองประธานกรรมการ 
7.3 นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วน  กรรมการ 
7.4 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  กรรมการ 
7.5 นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์ กรรมการ 
7.6 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ กรรมการ 
7.7 นายเอกชัย  อะหลีแอ กรรมการและเลขานุการ 
  

โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 
1. จัดให้มหี้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พร้อมตกแต่งห้องให้ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
2. จัดท าเอกสารเตรียมการประเมิน 

 
 8. คณะกรรมกำรด ำเนินเบิกจ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย 

8.1 นางสุลีพร  ดีทอง  ประธานกรรมการ 
8.2 นางวานีดา  ทองปัสโนว์ รองประธานกรรมการ 
8.3 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ กรรมการ 
8.4 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  กรรมการ    
8.5 นางสาวนันทรัตน ์ อนุกูล  กรรมการ 
8.6 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 
1. จัดเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
2. จัดให้มีการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

 
 
 

9. คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขณะท ากิจกรรม/(ต่อ) 
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9. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียนขณะท ำกิจกรรม ประกอบด้วย 
8.1 นายณรงค์  ศิริยงค์   ประธานกรรมการ 
8.2 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน ์  รองประธานกรรมการ 
8.3 หัวหน้าและรองหัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน  กรรมการ 
8.4 นายเดชศรี  สุวิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  ดังนี้ 

1. ควบคุมนักเรียนให้เรียบร้อยขณะท ากิจกรรม 
2. ด าเนินกิจกรรมเยี่ยมชมการถอดบทเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งนิทรรศการ และหก 

ฐานการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

                     ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด เป็นธรรม และเกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
                  
 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑0  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
             
       
 
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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ก ำหนดกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ 

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

เวลำ กิจกรรม 

08.00น. -ลงทะเบียน ครู และนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอเกาะสมุย รับอาหารว่าง พร้อมรับสต๊ิกเกอร์ และ
นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ลงทะเบียนรับพาสปอร์ตเยี่ยมชมงาน พร้อมรับสต๊ิกเกอร์ บริเวณ
หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  

08.30น. - คณะกรรมการประเมิน และแขกผู้มีเกียรติเดินทางสู่หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พิธีกรกล่าวต้อนรับ  
-ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย “รักพ่อไม่มีวนัพอเพยีง” มอบของท่ีระลึกให้กับนักเรียน 
-นักเรียนกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 4 ภาษา 
 นางสาวชาลิสา ชูเชิดเกียรติ  ตัวแทนนักเรียนกล่าวภาษาจีน  
 นายเลย์ โยชิดะ  ตัวแทนนักเรียนกล่าวภาษาญี่ปุ่น  
 นายเกียรติศักดิ์ หิรัญ  ตัวแทนนักเรียนกล่าวภาษาอังกฤษ  
 นางสาวกฤษยา ด ามาก ตัวแทนนักเรียนกล่าวภาษาไทย  
-ชม VTR แนะน าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
-ชมการแสดงพิธีเปิด ชุดท่ี 1 ช่ือชุด ชุมนุมเผ่าไทย จากชุมนุมนาฏศิลป์ 
-พิธีกรเชิญนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ  
-พิธีกรเชิญประธานกรรมการประเมินกล่าววัตถุประสงค์ 
- เวทีเสวนาเรื่อง  
-ชุดท่ี 2 ช่ือชุดการแสดง คีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-เชิญคณะกรรมการประเมินเยี่ยมชม ผลงานการถอดบทเรียน ของครู นักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการของกลุ่มสาระต่างๆ และนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ 
TO BE NUMBER ONE 
- เย่ียมชมฐานการเรียนรู้ 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องเกียรติยศ 
13.00น. คณะกรรมการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการประเมิน 
14.00น. พิธีปิด 

 
 
 

 


