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ค าสั่งโรงเรียนจุนวิทยาคม 
ที่ 196 / 2556 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
เพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจ าปีการศึกษา 2556 

…………………….. 

ด้วยโรงเรียนจุนวิทยาคมได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2556  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และ
เกิดประสิทธิภาพในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยการบูรณาการ  
สู่การเรียนการสอน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามผลการด าเนินงานขับ เคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

1. คณะกรรมการอ านวยการ/กรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
 2. นายสุทินทร์      รัตนขอดสกุล  กรรมการ 
 3. ดร.เพลินใจ      พฤกษชาติรัตน์  กรรมการ 
 4. ว่าที่ร้อยโทวินัย   ชาวน่าน   กรรมการ  
 5. นายเชิง     จันทะวงค์  กรรมการ 
 6. นางปฏิมา     นรภัทรพิมล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้การแนะน า ให้ค าปรึกษา อ านวยการ ก ากับดูแล  สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานแก่คณะกรรมการให้ 
            ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา  (4 องค์ประกอบ  14 ตัวชี้วัด ) 
 

ชุดที ่1   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 

1. ดร.เพลินใจ  พฤกษชาติรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา  ยศเรืองศักดิ ์  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรชร ไชยมงคล  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
             เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1.  นโยบายมีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. มีนโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการใน 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ขับเคลื่อนในสถานศึกษา   
3. ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา    
4. น าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

สถานศึกษา  
 
ชุดที่ 2   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นายสุทินทร์  รัตนขอดสกุล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปัญจพร  ค าคง   รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐพงษ์  จรัญ   กรรมการ 

  4.  นายฉัตรชัย   ฉาไธสง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
            เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 2. วิชาการ มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 

เรียนการสอน   
2. ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่การเรียนการสอน    
3. ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่การเรียนการสอน  
4. น าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน   
 
ชุดที่ 3   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นางปฏิมา  นรภัทรพิมล  ประธานกรรมการ 
2. นางศรีดา  กันทะวงศ ์  รองประธานกรรมการ 
3. นางพรวีนัส  วุฒิสารวัฒนา  กรรมการ 
4. นางสาวอัญชลี แสนอ้าย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
            เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 3. งบประมาณ มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง   
2.  ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3.  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
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4.  น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียง  

 
ชุดที่ 4   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นายเชิง  จันทะวงค ์  ประธานกรรมการ 
2. นางพรกนก  สุทธิแก้ว   รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
            เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 4. บริหารทั่วไป มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1.บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

 
2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  (4 องค์ประกอบ  14 ตัวชี้วัด ) 

 
ชุดที่ 5   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ  ประธานกรรมการ 
2. นางภคอร  สมฤทธิ์   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญพักตร ์ ไข่ทา   กรรมการ 
4. นางสาวสุพัตรา วันติยา   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1. หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1.  มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น        
2.  มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
     จัดการเรียนการสอน   
4. มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
 
ชุดที่ 6   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นางศิริลักษณ์ วงศ์ศิริ   ประธานกรรมการ 
2. นางสิรินุช  ตุมแก้ว   รองประธานกรรมการ 
3. นายชาญชัย  พร้าวไธสง  กรรมการ 
4. นางสาวอรวรรณ กันทะหงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบที่ 2. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุก 

ระดับชั้น   
2. คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต่างๆ   
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต่างๆ  
4.   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
ชุดที่ 7   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นาย ภูวนัย  ไคร้ศร ี   ประธานกรรมการ 
2. นางเสียงพิณ  ฉิมสะอาด  รองประธานกรรมการ 
3. นายชินโชติ  บุญสิงมา  กรรมการ 
4. นายสุรเดช  ดอกมะลิ  กรรมการ 
5. นางพิชญา  เทพไหว   กรรมการ 
6. นายยงยุทธ  เดชะพงค์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 3. สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพ่ือบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ 

เรียนการสอน    
2. จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่ส่งเสริมการเป็นอยู่       
 

ชุดที่ 8   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 

1. นางสาวกัลยา พริบไหว   ประธานกรรมการ 
2. นายธนสกร  นักกล้า   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุดาวดี นามวงศ ์  กรรมการ 
4. นางดาววิภา  ละอองเอี่ยม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
 องค์ประกอบที่ 4. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีตัวชี้วัดดังนี้ 

1. จัดท าเครื่องมือ และ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการ 
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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2.  ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
     บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
3. รายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4. จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   (3องค์ประกอบ  15 ตัวชี้วัด ) 
 

ชุดที่ 9   คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 

1. ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน   ประธานกรรมการ 
2. นายสันติ  ศิลป์กรีฑากุล  รองประธานกรรมการ 
3. นายมนตรี  ศรีวิชัย   กรรมการ 
4. นางสาวอรอุมา กาญจน ี  กรรมการ 
5. นางสาวอนงค ์ สมศรี   กรรมการและเลขานุการ 
6. นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
           เศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2. จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
5. น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ชุดที่ 10 คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน   ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ์  ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุภา  ตันใจเพชร  กรรมการ 
4. นายไพรสนธ์  ละอองเอ่ียม   กรรมการ 
5. นายจ านง  ค ามูล   กรรมการ 
6. นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 2. กิจกรรมนักเรียน มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1.   มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียง       
2.   จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง  
3.   ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.   มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ชุดที ่11 คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดรรชณีย์ ชัยมงคล   รองประธานกรรมการ 
3. นางภารดี  แสงค า   กรรมการ 
4. นางเพียงใจ  รัตนวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
      สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือ 

สิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง   
4. น าผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (2 องคป์ระกอบ  7 ตัวชี้วดั ) 
 
ชุดที่ 12  คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ  ประธานกรรมการ 
2. นางวาสนา  ฤทธิศร   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพัชรี  ไทยใหม ่  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1.  การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า 

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่  
3.  ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสม่ าเสมอ  
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     แก่บุคลากรของสถานศึกษา  

 
ชุดที่ 13  คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นางอุษา  แสนพันธ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรนุช มาตระกูล  รองประธานกรรมการ 
3. นายอัครเดช  มัลลิกะมาลย์  กรรมการ 
4. นางอรพิน  เมืองมูล   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 2. การติดตามและขยายผล  มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. ติดตามผลการด าเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ 

หน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

5.  ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ   (4 องค์ประกอบ  12 ตัวชี้วัด ) 
ชุดที่ 14  คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ   ประธานกรรมการ 
2. นางยุพิน  พรหมพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายกนก  ใจกล้า   กรรมการ 
4. นางสาวศศิธร ตันดี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1. สถานศึกษา  มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1.  คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง       
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ชุดที่ 15  คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 

1. นางสมพร  พิมลรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. นายพันธนิจ  ฟองอินทร์  รองประธานกรรมการ 
3. นางอัมพร  ทิศสุกใส   กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง       

ชุดที่ 16  คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 

1. นางจันทร์แจ่ม พงษ์พันธุ์ชัชวาล   ประธานกรรมการ 
2. นายธนายุทธ  ยศเรืองศักดิ ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายภูวดล  วงศ์ไชย   กรรมการ 
4. นางบุญสิตา  วิริยะพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 3.  บุคลากรของสถานศึกษา  มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1.  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  บุคลากรจัดการทรัพยากรและการด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ  อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
5. บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและสาธารณประโยชน์     
6. บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ 

เปลี่ยนแปลง ต่างๆ   
7. บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 
ชุดที่ 17  คณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขับเคลือ่นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. นายไพโรจน์  กาวิน   ประธานกรรมการ 
2. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล  รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ  สุกุลทา   กรรมการ 
4. นายภาณุวัฒน์ ถูกใจ   กรรมการ  
5. นางนภิารัตน์  หอมนาน  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและรายงานผลติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบที่ 4. นักเรียน มีตัวชี้วัดดังนี้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียง ของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา    
2.  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ   
3.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม   
4.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม  
5.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 
 
 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามทีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  19  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

 

       ( นายศาสตรา   วงศ์จุมป ู) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม 

 


