
                                        

   คําสัง่โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

ที่   ๙๗  /๒๕๕๗ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ปการศึกษา  ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------------------- 

           หลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนด ีมีปญญา มีคณุภาพชีวติที่ด ีนอกเหนือจากคุณภาพผูเรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดและคุณลกัษณะอันพึงประสงค ดังนั้นการประเมินสมรรถนะสําคญัของผูเรียนจึงเปนกลไก
สําคญัอันหน่ึงทีส่ะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จในการจัดการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยในหลักสตูรฯไดกําหนดสมรรถนะสําคัญที่จําเปนสําหรับผูเรียนไว ๕ สมรรถนะ ไดแก 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลย ี ซ่ึงมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายวิธีการ โดยใหทุกฝายไดมีสวน
รวมในการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
               เพ่ือใหการดําเนินการประเมินผล มีประสิทธิภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย เกดิประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗ แหงพระราชบัญญตัิระเบยีบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงมอบหมายหนาที่ใหขาราชการครูปฏิบตัหินาทีค่ณะกรรมการประเมินสมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียน  ปการศกึษา ๒๕๕๗ ดังตอไปน้ี 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 

๑.๑ นายพันศักดิ ์ ศรีทอง ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายนิทศั  อินทรฉ่ํา รองผูอํานวยการกลุมบริหาร

งบประมาณและสินทรัพย 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางสาวจันทรแรม  แยบสูงเนิน        รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป กรรมการ 

๑.๔ นางสาวศรีภาวรรณ ไสยโสภา รองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน

บุคคล 

กรรมการ 

๑.๕ นายธนดล  สุมังคละ                             รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการ

นักเรียน 
กรรมการ 

๑.๖ นางสมกมล  วรรณทอง                         รองผูอํานวยการกลุมบริหาร

วิชาการ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นางสุทธลิักษณ  ผูภักด ี ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหาร

วิชาการ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   มีหนาที ่  ใหคําปรึกษา สนับสนุนใหการดําเนินการวัดและประเมินผล มีประสิทธิภาพ เปนไป             

                ดวยความเรียบรอย เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถปุระสงค   

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน    ประกอบดวย 

๒.๑ นางสุทธลิักษณ  ผูภักด ี ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายสมชาย  ฤทธ์ิบํารุง กรรมการ 

 



๒.๓ นางมาลยั  ตอนแกว       กรรมการ 

๒.๔ นายธงชยั  ศรีคําขลบิ                    กรรมการ 

๒.๕ นางสําเนียง  เพ็ชรอินทร  กรรมการ 

๒.๖ นางลดัดา  อัฒพุธ กรรมการ 

๒.๗ นายเกษม  สุขขํา                                                                          กรรมการ 

๒.๘ ครูที่ปรึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๖ ทุกคน                    กรรมการ 

๒.๙ นายมนสั  ประจักษอํานาจ กรรมการและเลขานุการ 

        มีหนาที่   ๑. วางแผนการดําเนินงาน ออกแบบเคร่ืองมือในการการประเมินสมรรถนะสําคญั 

                                  ของผูเรียนแตละสมรรถนะของสถานศึกษา  

                                                        ๒.  รวบรวมผลการประเมิน แตละสมรรถนะและทักษะและรายงานผูเก่ียวของทราบ  

                                   

๓. คณะกรรมการประเมินสมรรถนะความสามารถและทักษะ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๑-๓        
    ประกอบดวย 

๓.๑ นายสมชาย  ฤทธ์ิบํารุง ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายธงชยั  ศรีคําขลบิ                    กรรมการ 

๓.๓ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   ๑-๓  ทุกคน                    กรรมการ 

๓.๔ นางมาลยั  ตอนแกว       กรรมการและเลขานุการ 

      มีหนาที่  ๑. ประเมินความสามารถและทักษะตาง ๆ ตามแบบประเมนิ ดังนี ้

๑.๑ ทักษะการคดิขั้นสูง   

๑.๒ ทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง   

๑.๓ ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย   

๑.๔ ทักษะชีวติ   

๑.๕ อยูอยางพอเพยีง   

                  ๒. รายงานผลการประเมินใหผูเก่ียวของทราบ   

๔. คณะกรรมการประเมินสมรรถนะความสามารถและทักษะ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๔ – ๖       

    ประกอบดวย 

๔.๑ นายเกษม  สุขขํา                         ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสําเนียง  เพ็ชรอินทร กรรมการ 

๔.๓ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ – ๖  ทุกคน                    กรรมการ 

๔.๔ นางลดัดา  อัฒพุธ                                                   กรรมการและเลขานุการ 

     มหีนาที ่ ๑. ประเมนิความสามารถและทักษะตาง ๆ ตามแบบประเมินดังนี ้

๑.๑ ทักษะการคดิขั้นสูง   

๑.๒ ทักษะแสวงหาความรูเพื่อการแกปญหา   

๑.๓ ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย   

๑.๔ ทักษะชีวติ   



๑.๕ การมุงมั่นในการศกึษาและการทํางาน   

                 ๒. รายงานผลการประเมินใหผูเก่ียวของทราบ   

๕. คณะกรรมการประเมินสมรรถนะความสามารถและทกัษะการใชภาษาอังกฤษ การฟง การพูด การอาน   

   การเขียน ของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๔-๖ ประกอบดวย 

๕.๑ นางชรินทร  ทองคํา                                                          ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายชิน  มมุีข                         กรรมการ 

๕.๓ นางมาลยั  ตอนแกว กรรมการ 

๕.๔ นางสาวสดุสวาท  พุมเปยม กรรมการและเลขานุการ 

     มหีนาที ่ ๑. ประเมนิความสามารถและทักษะการใชภาษาอังกฤษ การฟง การพูด การอาน การเขยีน 

                    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๔-๖ 

                ๒. รายงานผลการประเมินใหผูเก่ียวของทราบ 

๖. คณะกรรมการประเมินสมรรถนะความสามารถและทกัษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู  

    ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๑-๖ ประกอบดวย 

๖.๑ นายวิทยา  พงษชยัสิทธ์ิ                                                          ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางปยะธิดา  ประภาชยัมงคล กรรมการ 

๖.๓ นายสามารถ  กลอมเกลา                        กรรมการ 

๖.๔ นางสาวนิพาดา วิสทิธิเขตร                              กรรมการ 

๖.๕ นางสาวสิรินทิพย  เอีย่มสาหราย                        กรรมการ 

๖.๖ นายมนสั  ประจักษอํานาจ                        กรรมการ 

๖.๗ นางสาวอัญชล ี เวยีงนาค กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. ประเมนิความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

              ๑-๖           

           ๒. รายงานผลการประเมินใหผูเก่ียวของทราบ 
                 

             ขอใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ดงักลาวขางตน  ปฏิบตัิหนาทีด่วยความรับผดิชอบ เต็มความสามารถ  

เพ่ือบงัเกดิผลดีแกราชการสบืไป 

   ทัง้น้ี  ตั้งแตบดันีเ้ปนตนไป 

  สั่ง   ณ   วันที่    ๒๖   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

   

 

(นายพันศกัดิ์  ศรีทอง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 


