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คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 121 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
..........................................................................................................
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบนั้น ทั้งนี้ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ให้โรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ซึ่งเป็นการประเมินระดับคุณภาพ / การปฏิบัติ
ของสถานศึกษาใน 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ด้านหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. ด้านการพัฒนาบุคคลากรของ
สถานศึกษา 5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ และเพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการประเมินและดาเนินการขับเคลื่อน ควบคุม จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลให้ตรงตามประเด็น
ทั้ง 5 ด้าน 17 องค์ประกอบและ 62 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
1.2 นายจารัส อรุณวิง
รองประธานกรรมการ
1.3 นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
กรรมการ
1.4 นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
1.5 นายถวัลย์ จันทร์ต้น
กรรมการ
1.6 นางสาวภคพร ศรีเดช
กรรมการ
1.7 นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
1.8 นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
1.9 นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
1.10 นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
1.11 นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
1.12 นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์ กรรมการ
1.13 นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
กรรมการ
1.14 นายกฤษณะ อรัญสาร
กรรมการและเลขานุการ
1.15 นางกิติภา โสทะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.16 นางศิวพร สุภาพพูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน ให้คาแนะนา กากับ ติดตามการจัดเก็บข้อมูลให้ต รงตามประเด็น ทั้ง 5
ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างดียิ่ง
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คณะกรรมการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
(4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย (4 ตัวบ่งชี้) ประกอบด้วย
1.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
3.นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กาหนดนโยบายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. ดาเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจาปีที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
3. กาหนดติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจาปี ที่น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
4. นาผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ (4 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
1.นางกิติภา โสทะ
ประธานกรรมการ
2.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
3.นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
4.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
5.นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
6.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
7.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
กรรมการ
8.นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการ
9.นางศิวพรสุ ภาพพูล
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
2. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
3. ติดตามผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นาผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 3 งบประมาณ (4 ตัวบ่งชี้) ประกอบด้วย
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1.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
2.นายมานพ นาคชาตรี
3.นางธนพรรณ ปรางโท้
4.นางปิยะพร แสนซื่อ
5.นายทองคูณ เพื้ยมูล
6.นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
7.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ดาเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. นาผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่ 4 งานบริหารทั่วไป อาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ (2 ตัวบ่งชี้)
ประกอบด้วย
1.นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
3.นางสาวอนงค์นาฎ ทองมี
กรรมการ
4.นายสุรชัย เดชอุ้ม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1.บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน
3. คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน (4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด)
องค์ประกอบที่ 1 หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)
ประกอบด้วย
1.นางกิตภิ า โสทะ
ประธานกรรมการ
2.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
3.นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
4.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
5.นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
6.นางสาวอนงค์นาฎ ทองมี
กรรมการ
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7.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
8.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
9.นางสาวภาวินี คนดี
10.นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
11.นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
12.นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. กาหนดหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
2. นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนาหน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียน
การสอน ( 4 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
1.นางกิติภา โสทะ
ประธานกรรมการ
2.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
3.นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
4.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
5.นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
6.นางสาวอนงค์นาฎ ทองมี
กรรมการ
7.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
8.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
กรรมการ
9.นางสาวภาวินี คนดี
กรรมการ
10.นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
11.นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12.นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กาหนดแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้
2. กาหนดคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ
4. กาหนดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการปลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
( 3 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
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1.นางศิวพร สุภาพพูล
2.นายมานัด คาดา
3.นายวิสุตร์ วงศ์วิลาศ
4.นางวัสสา ประวะเสนัง
5.นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. จัดทา/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (4 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
1.นางกิติภา โสทะ
ประธานกรรมการ
2.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
3.นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
4.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
5.นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
6.นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
7.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
8นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
กรรมการ
9.นางศิวพร สุภาพพูล
กรรมการและเลขานุการ
10.นางธนพรรณ ปรางโท้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางปิยะพร แสนซื่อ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทาเครื่องมือ และวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. รายงานผลการประเมิน และนามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจากการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
4.คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( 3 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด)
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องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( 5 ตัวชี้วัด)
ประกอบด้วย
1.นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์
ประธานกรรมการ
2.นางสุภาภรณ์ เกตุมี
รองประธานกรรมการ
3.นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
กรรมการ
4.นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
กรรมการ
5.นายอัศวิน บารุงสรณ์
กรรมการ
6.นางวริศรา จาปาหวาย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กาหนดแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. นาผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน ( 6 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
มีหน้าที่
1.นายถวัลย์ จันทร์ต้น
ประธานกรรมการ
2.นางศิวพร สุภาพพูล
รองประธานกรรมการ
3.นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน กรรมการ
4.นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการและเลขานุการ
5.นางวริศรา จาปาหวาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กาหนดแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง”
2. จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคาสอน ทางศาสนา ในการจัด
กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. นาผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ( 4 ตัวชี้วัด)ประกอบด้วย
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1.นางศิวพร สุภาพพูล
2. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
3. นางกฤษณา มาเลิศ
4. นางวัสสา ประวะเสนัง
5. นางปภัสนันท์ พึงยา
6. นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
7. นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
8. นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
9. นางวริศรา จาปาหวาย
10. นายสมศักดิ์ เกตุมี
11. นางธนพรรณ ปรางโท้
12. นางปิยะพร แสนซื่อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กาหนดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นาผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดาเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
(2 องค์ประกอบ 7 ตัวชี้วัด)
องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( 4 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
มีหน้าที่
1.นางสาวภคพร ศรีเดช
ประธานกรรมการ
2.นางศิวพร สุภาพพูล
รองประธานกรรมการ
3.นางลาเพย พุ่มห้วยรอบ
กรรมการ
4.นายลิขิต ศิลาเงิน
กรรมการ
5. นายกิติชัย ธนะทิพากร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กาหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
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3. ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
สม่าเสมอ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษ
องค์ประกอบที่ 2 การติดตามและขยายผล (3 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
1.นางสาวภคพร ศรีเดช
ประธานกรรมการ
2.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
3.นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
4.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
5.นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
6.นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
7.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
8.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
กรรมการ
9.นายลิขิต ศิลาเงิน
กรรมการ
10.นายกิตติชัย ธนะทิพากร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ติดตามผลการดาเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นาผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ ( 4
องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด)
องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา (1 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
1.นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
3.นางสาวอนงค์นาฎ ทองมี
กรรมการ
4.นายสุรชัย เดชอุ้ม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
3. จัดกิจกรรมให้ครูผู้สอนดาเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาชาวบ้าน (โดย
ยึดการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในโรงเรียน)
4. เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ
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องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ( 1 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
1.นายกฤษณะ อรัญสาร
ประธานกรรมการ
2.นายเอกวิทย์ มั่งอนะ
รองประธานกรรมการ
3.นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
4.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
5.นายถวัลย์ จันทร์ต้น
กรรมการ
6.นางสาวภคพร ศรีเดช
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. แสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตทั้งในด้านครอบครัว สังคม
ที่เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างในการใช้คุณธรรม
3. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษา ( 5 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
1.นางสาวภคพร ศรีเดช
ประธานกรรมการ
2.นางศิวพร สุภาพพูล
รองประธานกรรมการ
3.นางลาเพย พุ่มห้วยรอบ
กรรมการ
4.นายลิขิต ศิลาเงิน
กรรมการ
5.นายกิตติชัย ธนะทิพากร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. แสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตและการจัดการเรียนรู้
จัดการทรัพยากรและการดาเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ
3. เข้าร่วมกิจกรรม/ในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
5. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยทั้งในด้านการแต่งกายและประเพณีทางศาสนา
องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน ( 5 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย
1.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2.นางศิวพร สุภาพพูล
รองประธานกรรมการ
3.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
4.นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
5.นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
6.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
7.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
กรรมการ
8.นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน
กรรมการ
9.นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการ
10.นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่
1. ครูผู้สอนต้องพัฒนาให้มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยมีการใช้จ่าย มีการออมทรัพย์ตาม
ศักยภาพใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดูแลและรักษาสาธารณสมบัติอย่างประหยัด
3. ครูต้องปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแบ่งปัน เสียสละ ไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้อื่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทาตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม
4. ครูและบุคลากรต้องปลูกฝังให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน
5. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนเห็น
คุณค่าภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมไทย
(เช่น การรณรงค์ในโรงเรียน ชุมชน/ สังคม)
7. คณะกรรมการประเมินตนเองสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.นายกฤษณะ อรัญสาร
ประธานกรรมการ
2.นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
3.นางสาวภคพร ศรีเดช
กรรมการ
4.นายถวัลย์ จันทร์ต้น
กรรมการ
5.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
6.นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
7.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
8.นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
9.นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
10.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
11.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
กรรมการ
12.นางกิติภา โสทะ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
ประเมินตนเองตามแบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรอรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ
8. คณะกรรมการรายงานการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประกอบด้วย
1.นางกิติภา โสทะ
ประธานกรรมการ
2.นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
รองประธานกรรมการ
5.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
6.นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
7.นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
8.นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
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9.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
10.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
11.นางศิวพร สุภาพพูล
12 นางธนพรรณ ปรางโท้
13.นางปิยะพร แสนซื่อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. สรุปรายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
2. จัดส่งรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2.นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
3.นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
กรรมการ
4.นายถวัลย์ จันทร์ต้น
กรรมการ
5.นายลิขิต ศิลาเงิน
กรรมการ
6.นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
กรรมการ
7.นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.นางกฤษณา มาเลิศนาย
2.สุรชัย เดชอุ้ม
3.นางวริศรา จาปาหวาย
4.นายเกริกพล มะลิตัน
5.นายทองคูณ เพื้ยมูล
6.นายสมศักดิ์ เกตุมี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นางวัสสา ประวะเสนัง
2. นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
3. นางลาเพย พุ้มห้วยรอบ
4. นายมานัด คาดา
5. นางสุภาภรณ์ เกตุมี
6. นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
7. นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
8.นายวิสุตร์ วงศ์วิลาศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.นางกิติภา โสทะ
ประธานกรรมการ
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2.นางสาวภคพร ศรีเดช
3.นางศิวพร สุภาพพูล
4.นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
5.นางธนพรรณ ปรางโท้
6.นายธันวา ม่วงเลี้ยง
7.นางปิยะพร ใจซื่อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1.นางปภัสนันท์ พึงยา
ประธานกรรมการ
2.นายสุนทร คงสิริ
กรรมการ
3.นายอัศวิน บารุงสรณ์
กรรมการ
4.นายจักรภัทร พูลเขตกิจ
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
2.นายอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
3.นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
ประธานกรรมการ
2.นางคนึงนิจ ชัยมี
กรรมการ
3.นางนรินทร์ มิตรสินพันธุ์
กรรมการ
4.นางสาวปาริชาด พันทอง
กรรมการ
5.นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
กรรมการ
6.นางสาวภาวินี คนดี
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
2.นางเพ็ญนภา คาดา
3.นายมานพ นาคชาตรี
4.นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน
5.นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
6.นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
7.นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
8.นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

13
หน้าที่ ออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายไพชยนต์ ศรีม่วง)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

