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ที่ 199 / 2560 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา Best Practice  
และนิทรรศการประชารัฐของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

                                                                  
เพ่ือใหการดําเนินงานจัดทํา Best Practice และนิทรรศการประชารัฐ ของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   และมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ.2547  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายปรีชา   นาคศิริ  ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาภาภรณ  ชื่นมณี  ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ประสานงาน กํากับ ติดตาม ดูแลและใหคําปรึกษาในการดําเนินงานแกคณะกรรมการ 
                     ฝายตาง ๆ ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2.1 คณะกรรมการดานส่ือการเรียนการสอน 

1. นางสาวอาภาภรณ ชื่นมณี  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสาวศิริพร แทนทด  ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นายนพพร นามสวาง ครู คศ.1   กรรมการ 
6. นางเสาวลักษณ คํามะโคตร ครู คศ.1   กรรมการ 
7. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา เจริญผล  ครู คศ.1   กรรมการ 
8. นายโสภณ วงษคงดี   ครู คศ.1   กรรมการ 
9. นางจิราพร เอ่ียมสะอาด ครู คศ.1   กรรมการ 
10. นางสาวอนงค ดลชม  ครู คศ.1   กรรมการ 
11. นางสาวอรทัย ฝายนา   ครู คศ.1   กรรมการ 
12. นางสาวศิริธร พลเยี่ยม   ครู คศ.1   กรรมการ 
13. นายเอกลักษณ เทศเล็ก   ครูผูชวย   กรรมการ 
14. นายวัชรพงศ บุญตน   ครูผูชวย   กรรมการ 
15. นางสาวจันทิมา สรรเสริญ ครูผูชวย   กรรมการ 
16. นายเดชอุดม แกวประเสริฐ พนักงานราชการ  กรรมการ 
17. นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต พนักงานราชการ  กรรมการ 
18. นางสาวนุชนาถ พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
19. นางสาวนิรมล ดอกดิน  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาท่ี    จัดพิมพแผนบูรณาการแบบ PBL /จิตศึกษา และคัดเลือก รวบรวม สื่อการเรียนการสอน 
   บูรณาการแบบ PBL ในแตละระดับชั้นท่ีตนเองรับผิดชอบ เพ่ือนําไปจัดแสดงนิทรรศการ 

 

2.2 คณะกรรมการดานจัดทําเอกสาร  
1. นางสาวอาภาภรณ ชื่นมณี  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครูผูชวย   กรรมการ 
3. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดทํารูปเลม Best Practice ท่ีสมบูรณเพ่ือสงเขารับการประเมิน และจัดทําแผนพับ  
 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

   

2.3 คณะกรรมการจัดทําส่ือนําเสนอ 
- ดานจัดทําปายนิทรรศการ 

1. นายวัชรพงศ  บุญตน  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ ครูผูชวย   กรรมการ 
3. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต พนักงานราชการ  กรรมการ  
4. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดเตรียมขอมูลเพ่ือทําปายนิทรรศการ Best Practice ของโรงเรียน 
 

- ดานการจัดนิทรรศการ 
1. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นายนพพร  นามสวาง ครู คศ.1   กรรมการ 
4. นายโสภณ  วงษคงดี  ครู คศ.1   กรรมการ 
5. นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครู คศ.1   กรรมการ 
6. นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 7. นายวัชรพงศ  บุญตน  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ดําเนินการจัดนิทรรศการท้ังสวนของประชารัฐ และ Best Practice ของโรงเรียน ตามวัน เวลา  

 และสถานท่ีท่ีกําหนด  
 

- ดานการนําเสนอนิทรรศการ 
  สวนท่ี 1 นิทรรศการประชารัฐ 

1. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  นําเสนอนิทรรศการประชารัฐของโรงเรียน  

 

  สวนท่ี 2 นิทรรศการ Best Practice 
1. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  นําเสนอนิทรรศการ Best Practice ของโรงเรียนตอคณะกรรมการ  
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     ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการทุกทานท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิด
ผลดีแกทางราชการตอไป 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   31   สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
       
 

      (นายปรีชา  นาคศิริ) 
                      ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
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