
คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที ่๓๐๗/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศนูย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………………………………………. 
ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ซึ่งเป็น

สถานศึกษาพอเพียงและให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนจะต้องนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ปฏิบัติให้สอดคล้อง
และเกิดความสมดุล เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์  

อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง  
เรื่อง การมอบอำนาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
    ๑.๑  นางสาวอารีรัตน์  ชรูวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ  
    ๑.๒  นายจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓  นางดวงตะวัน  นามา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
    ๑.๔  นางทาริกา  วงศ์แก้ว     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
    ๑.๕  นายวิษรุตต์  เมืองทา         รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
    ๑.๖  นายสมปอง  ตาลเพชร      ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๑.๗  นายนิมิตร  ตันติวโรดม         ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๑.๘  นางโรจณา  มาคาน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๑.๙  นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา        ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๑.๑๐ นางวนิดา  สารสิทธิ        ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๑.๑๑ นายยุทธนา  นาอุดม     ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๑.๑๒ นายศุภชัย  อานพรหม      คร ู กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๑๓ นางมณี  ด้วงนิล         คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๑๔ นางอรวรรณ  อานพรหม      คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑.๑๕ นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ   คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ติดตาม และอำนวยการการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง 
๒. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
    ๒.๑ องค์ประกอบด้านนโยบาย ประกอบด้วย 

 ๒.๑.๑  นายจิตรภณ  ชมภู่          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 ๒.๑.๒  นายนิมิตร  ตันติวโรดม     ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 

/๒.๑.๓  นางดาวรุ่ง... 



๒ 
 

          ๒.๑.๓  นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ คร ู  กรรมการ 
          ๒.๑.๔  นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ คร ู  กรรมการ 
          ๒.๑.๕  นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร คร ู  กรรมการ 
          ๒.๑.๖  นางสาววิรัตน์  คำเขียน คร ู                      กรรมการ 
          ๒.๑.๗  นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ ์    ครู  กรรมการ 
          ๒.๑.๘  นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา คร ู                      กรรมการ 
          ๒.๑.๙  นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า คร ู                      กรรมการ 
          ๒.๑.๑๐ นายศุภชัย  อานพรหม ครู                    กรรมการและเลขานุการ 
          ๒.๑.๑๑ นางอรวรรณ  อานพรหม ครู                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) รวบรวมข้อมูล และจัดทำด้านนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติการ 
           ๒) ส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 
           ๓) ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และนำผลการติดตามเสนอต่อสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ องค์ประกอบด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 
           ๒.๒.๑  นายจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
           ๒.๒.๒  นายนิมิตร  ตันติวโรดม คร ู                    รองประธานกรรมการ 
           ๒.๒.๓  นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๔  นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ คร ู  กรรมการ 
           ๒.๒.๕  นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๖  นางสาววิรัตน์  คำเขียน คร ู                    กรรมการ  
           ๒.๒.๗  นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ ์   ครู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๘  นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๙  นายสุรัตน์ชยั  พรมเท้า คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๑๐ นางกัญญา  หมื่นชนะ ครู                                 กรรมการ 
           ๒.๒.๑๑ นางอรวรรณ  อานพรหม ครู                                 กรรมการ 
           ๒.๒.๑๒ นายแดนชัย  สิงห์สนิท คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๑๓ นางน้ำอ้อย  คุณดี คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๑๔ นายนิกร  หล้าน้อย คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๑๕ นายเฉลิมชัย  พันแนบ คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๑๖ นายราชัย  แก้วยศ คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๑๗ นางสกุลยา  พรมเท้า คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๑๘ นางสาวศศิธร  ทองหล่อ     คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๑๙ นายมานะ  บุญเกิด คร ู                    กรรมการ 
           ๒.๒.๒๐ นายสรสิช  ขันตรีมิตร        ครู                        กรรมการ 
           ๒.๒.๒๑ นางสาววรศิรา ชำนาญพันธ์ ครู                    กรรมการ 

/๒.๒.๒๒ นายศุภชัย… 



๓ 
 

           ๒.๒.๒๒ นายศุภชัย  อานพรหม        ครู                    กรรมการและและเลขานุการ 
           ๒.๒.๒๓ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน คร ู                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ส่งเสริมการทำแผนงาน/ โครงการ /กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒) เป็นวิทยากรให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา และด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
            ๓) ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม 
            ๔) ติดตามผลการดำเนินการ และนำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      ๒.๓ องค์ประกอบด้านงบประมาณ  ประกอบด้วย 
           ๒.๓.๑ นางวนิดา  สารสิทธิ์ คร ู               ประธานกรรมการ 
           ๒.๓.๒ นางสายชล  พลสีดา คร ู               รองประธานกรรมการ 
           ๒.๓.๓ นายอนุรักษ์  เพชรไทย คร ู               กรรมการ 
           ๒.๓.๔ นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ คร ู               กรรมการ 
           ๒.๓.๕ นางสาวหัชชพร   อินทร์รจนา คร ู               กรรมการ  
           ๒.๓.๖ นางวีรนุช  ทองน้อย คร ู               กรรมการ 
           ๒.๓.๗ นาสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร คร ู               กรรมการและเลขานุการ 
           ๒.๓.๘ นางสาวชลลดา  จันทะอักษร คร ู               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่๑) วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา 
           ๒) ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             ๓) ติดตามผลการดำเนินการ 
           ๔) ติดตามผลการดำเนินการ และนำผลการติดตามไปพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒.๔ องค์ประกอบด้านการบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)  ประกอบด้วย  
            ๒.๔.๑ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา คร ู              ประธานกรรมการ 
       ๒.๔.๒ นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก คร ู   รองประธานกรรมการ 
            ๒.๔.๓ นายพโยธร   ผลพูน คร ู              กรรมการ 
            ๒.๔.๔ นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง คร ู   กรรมการ 
            ๒.๔.๕ นางสายรุ้ง  นิลมูล คร ู              กรรมการ 
            ๒.๔.๖ นายนิรุตต์  มูลสี คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
            ๒.๔.๗ นางมณี  ด้วงนิล คร ู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่๑) บริหารอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๒) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เหมาะกับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๓) จัดทำป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ของแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๔) ให้บริการ และจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

/๒.๕ องค์ประกอบด้าน... 
 
 



๔ 
 
       ๒.๕ องค์ประกอบด้านการอำนวยการ (ชุมชนและเครือข่าย)  ประกอบด้วย   
             ๒.๕.๑ นางโรจณา  มาคาน คร ู              ประธานกรรมการ 
             ๒.๕.๒ นายศุภชัย  อานพรหม คร ู              รองประธานกรรมการ 
             ๒.๕.๓ นางสาวปานทิพย์  แก้วพวง คร ู              กรรมการ  
             ๒.๕.๔ นางสาวปวณีา  มลทาทิพย์ คร ู              กรรมการ 
             ๒.๕.๕ นางสาวนิตยา  ชาตินันท์ คร ู              กรรมการ 
             ๒.๕.๖ นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ คร ู              กรรมการ 
             ๒.๕.๗ นายมานะ  บุญเกิด คร ู              กรรมการ 
             ๒.๕.๘ นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว คร ู                           กรรมการและเลขานุการ 
             ๒.๕.๙ นางสมพิษ  สุทธะ เจ้าหน้าที่ธุรการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่๑) ประสานความสัมพันธ์กับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 
          ๒) เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษา 
ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงาน   
๓. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
    ๓.๑ คณะกรรมการดำเนนิงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
          ๓.๑.๑ นายนิมิตร  ตนัติวโรดม     คร ู              ประธานกรรมการ 
          ๓.๑.๒ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์     คร ู              รองประธานกรรมการ 
          ๓.๑.๓ นางสาววิรัตน ์ คำเขียน     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๑.๔ นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ     คร ู                           กรรมการ 
          ๓.๑.๕ นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์     คร ู                           กรรมการ 
          ๓.๑.๖ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา     คร ู                           กรรมการ 
          ๓.๑.๗ นายสุรัตนช์ัย  พรมเท้า     คร ู                           กรรมการ 
          ๓.๑.๘ นางอรวรรณ  อานพรหม     คร ู                           กรรมการ 
          ๓.๑.๙ นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร     คร ู                           กรรมการ 
          ๓.๑.๑๐ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน   ครู                            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่๑) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกำหนดหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมทั้งรวบรวมและจัดทำรูปเล่ม 

๓) จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล และส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๔) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา ผลิต ใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๕) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ 
อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน 

  /๖) การนิเทศ… 
 



๕ 
 

          ๖) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓.๒ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
          ๓.๒.๑ นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร     คร ู              ประธานกรรมการ 
          ๓.๒.๒ นางสาวนิตยา  ชาตินันท์     คร ู              รองประธานกรรมการ 
          ๓.๒.๓ นางอรสา  เสาโกมุท      คร ู              กรรมการ 
          ๓.๒.๔ นางสายรุ้ง  นลิมูล      คร ู              กรรมการ 
          ๓.๒.๕ นางสาวเจริญ  ผลฉัตร     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๒.๖ นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย      คร ู              กรรมการ 
          ๓.๒.๗ นายแดนชัย  สิงห์สนิท     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๒.๘ ว่าที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๒.๙ นายสมปอง  ตาลเพชร     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๒.๑๐ นางสาวภาวไิล  ไชยโย     คร ู              กรรมการและเลขานุการ  
    ๓.๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
          ๓.๓.๑ นายสุรัตนช์ัย  พรมเท้า     คร ู              ประธานกรรมการ 
          ๓.๓.๒ นายอนุรักษ์   เพชรไทย     คร ู              รองประธานกรรมการ 
          ๓.๓.๓ นางสาววิยดา  ขุนพรหม     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๓.๔ นายนิมิตร  ตนัติวโรดม     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๓.๕ นางน้ำอ้อย  คุณดี      คร ู              กรรมการ 
          ๓.๓.๖ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๓.๗ นายบัณฑิต   พวงดอกไม้     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๓.๘ นายเฉลิมชัย  พันแนบ     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๓.๙ นายเฉลิมพร  แสงกล้า     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๓.๑๐ นางสาวชลดา  จันทะอักษร    ครู              กรรมการ 
          ๓.๓.๑๑ นางสาวหัชชพร  อินทร์รจนา  ครู              กรรมการ 
          ๓.๓.๑๒ นางสาวศศิธร  ทองหล่อ     คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๔ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

 ๓.๔.๑ นางอรวรรณ  อานพรหม     คร ู              ประธานกรรมการ 
 ๓.๔.๒ นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร     ครู                            รองประธานกรรมการ 
 ๓.๔.๓ นางเพ็ญประภา  นาราศรี     คร ู              กรรมการ 
 ๓.๔.๔ นางสาวปานทิพย์  แก้วพวง     คร ู              กรรมการ 
 ๓.๔.๕ นางกรทิพย์   มาอยู่วัง      คร ู              กรรมการ 
 ๓.๔.๖ นางดวงจันทร์  สิงห์โสภา     คร ู        กรรมการ 
 ๓.๔.๗ นางสาวศุภรา  จันทสิงห์     คร ู              กรรมการ   

          ๓.๔.๘ นางโรจณา  มาคาน             คร ู              กรรมการ  
 ๓.๔.๙ นายนะรงค ์ ทองน้อย             คร ู              กรรมการ  

          ๓.๔.๑๐ นางวีรนุช  ทองน้อย             คร ู              กรรมการ  
    /๓.๔.๑๑ นางเนตรนภา  ... 

 



๖ 
 

          ๓.๔.๑๑ นางเนตรนภา  แสงกล้า     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๔.๑๒ นางสายชล  พลสีดา             คร ู              กรรมการ  
          ๓.๔.๑๓ นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร     คร ู              กรรมการ  

 ๓.๔.๑๔ นายพิชญุตม์  เทียนเที่ยง     คร ู              กรรมการ 
 ๓.๔.๑๕ นายนิกร  หล้าน้อย      คร ู              กรรมการ 

          ๓.๔.๑๖ นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา คร ู              กรรมการ 
          ๓.๔.๑๗ นายราชัย  แก้วยศ      คร ู              กรรมการ 
          ๓.๔.๑๘ นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ คร ู       กรรมการ 
          ๓.๔.๑๙ นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว    คร ู              กรรมการ 
          ๓.๔.๒๐ นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว     คร ู              กรรมการ 
          ๓.๔.๒๑ นายสรสิช  ขันตรีมิตร     ครผูู้ช่วย              กรรมการ 
          ๓.๔.๒๒  นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์    ครูผู้ช่วย              กรรมการ 

 ๓.๔.๒๓  นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์     ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๓.๔.๒๔  นายนพดล  พลกลาง          ครูผู้ช่วย              กรรมการ 

          ๓.๔.๒๕  นางสาวธันพิชชา สุขสันต์   ครอัูตราจ้าง              กรรมการ 
          ๓.๔.๒๖ นายชัยชนะ  ทองมา     ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
          ๓.๔.๒๗  นางสกุลยา  พรมเท้า     คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๕ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 

 ๓.๕.๑ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์     คร ู              ประธานกรรมการ 
 ๓.๕.๒ นางกัญญา  หมื่นชนะ      คร ู              รองประธานกรรมการ  
 ๓.๕.๓ นางสาวกรรณิการ์  พุ่มพวง     คร ู              กรรมการ    
 ๓.๕.๔ นางพวงรัตน์  จิตอารี      คร ู              กรรมการ 
 ๓.๕.๕ นางมณี  ด้วงนิล      คร ู              กรรมการ  
 ๓.๕.๖ นายศุภชัย  อานพรหม     คร ู              กรรมการ  
 ๓.๕.๗ นางวนิดา  สารสิทธิ์             คร ู              กรรมการ  
 ๓.๕.๘ นายนิรุตต์  มูลสี      คร ู              กรรมการ  
 ๓.๕.๙ นางญาตา  ศรีโคตร      คร ู              กรรมการ  
 ๓.๕.๑๐ นายรชฎ  แก้วเกิด      คร ู              กรรมการ  
 ๓.๕.๑๑ นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด   คร ู              กรรมการ  
 ๓.๕.๑๒ นางปรารถนา  บุญนาค     คร ู              กรรมการ 
 ๓.๕.๑๓ นายณรงค์ชัย  สีสุข      คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

     ๓.๖ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
 ๓.๖.๑ นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์     คร ู              ประธานกรรมการ 
 ๓.๖.๒ นายสุวรรณ  กันแพงศร ี     คร ู         รองประธานกรรมการ        
 ๓.๖.๓ นางสาวธนัญชญา   แดงมูล     ครอัูตราจ้าง         กรรมการ 
 ๓.๖.๔ นายณัฎฐนันท์  ทาชาติ     คร ู         กรรมการและเลขานุการ 

 /๓.๗ คณะกรรมการ... 



๗ 
 

     ๓.๗ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
  ๓.๗.๑ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา             คร ู              ประธานกรรมการ 
  ๓.๗.๒ นายมานะ  บุญเกิด              คร ู              รองประธานกรรมการ 
  ๓.๗.๓ นายชินกร  โสมภา              คร ู              กรรมการ 
  ๓.๗.๔ นายธีระวัฒน์  พันธุแ์สง             คร ู              กรรมการ 
  ๓.๗.๕ นางกุมารี  ทับทิมหล้า             คร ู              กรรมการ 
  ๓.๗.๖ นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล         ครู              กรรมการและเลขานุการ 

      ๓.๘ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  ๓.๘.๑ งานเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
    ๑) นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ             คร ู        ประธานกรรมการ 
    ๒) นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ           คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๘.๒ งานคหกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
    ๑) นางสุกัญญา  ตันติวโรดม           ครู              ประธานกรรมการ 
    ๒) นางจันทร์ประภา ทองริ้ว           ครู              กรรมการ 
       ๓) นายยุทธนา  นาอุดม             คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๘.๓ งานอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
       ๑) นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก             ครู                    ประธานกรรมการ 
       ๒) นายพโยธร  ผลพูน             คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

          ๓.๘.๔ งานพานิชย์และบริการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
   ๑) นางสาวรินญภัช  มิไพทูล           ครู              ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวกนกกาญจน์  การะเกษ    ครู              กรรมการ 
   ๓) นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์       คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

     ๓.๙ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
           ๓.๙.๑ นางสาววิรัตน์  คำเขียน             คร ู              ประธานกรรมการ 

  ๓.๙.๒ นายวัชรวิชญ์  ด้วงทา             ครู              รองประธานกรรมการ 
  ๓.๙.๓ นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า             ครู              กรรมการ  
  ๓.๙.๔ นางเพลินทิพย์  โล่หส์ุวรรณ            ครู              กรรมการ 
  ๓.๙.๕ นายชวุฒิ  มากมิ่ง                     ครู              กรรมการ 
  ๓.๙.๖ นางสาวนฤมล  เหล่าเขตกิจ            ครู              กรรมการ 
  ๓.๙.๗ นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา             ครู              กรรมการ 

           ๓.๙.๘ นางสาววริศรา  ชำนาญพันธ์           ครู              กรรมการ 
  ๓.๙.๙ นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา             ครู              กรรมการ 
  ๓.๙.๑๐ นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ          ครู              กรรมการ 
  ๓.๙.๑๑ นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์           ครู              กรรมการ    

           ๓.๙.๑๒ นางสาวชาริณา  ศรีเหรา             ครู              กรรมการ 
/๓.๙.๑๓. นางสาวนุชนาฎ… 

 
 



๘ 
 
  ๓.๙.๑๓ นางสาวนุชนาฎ  พันแนบ     ครอัูตราจ้าง            กรรมการ 

           ๓.๙.๑๔ นางสาวดวงกมล  ธูปหอม     ครผูู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑) จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๒) ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 ๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๔) จัดหา ผลิต ใช้สือ่การเรียนรู้เพ่ือบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕) จัดทำ พัฒนา เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖) ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของ 
นักเรียน 
           ๗) วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมและ 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๘) รายงานผลการประเมิน และนำผลมาปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรม(บันทึกหลังแผนการจัดการ 
เรียนรู้) 
           ๙) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนำหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๑๐) รวบรวมผลงานของนักเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๔.๑. องค์ประกอบด้านการแนะแนว ประกอบด้วย 

๔.๑.๑ นายแดนชัย  สิงห์สนทิ      ครู                  ประธานกรรมการ   
๔.๑.๒ นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์    คร ู                 รองประธานกรรมการ           
๔.๑.๓ นายเฉลิมชัย  พันแนบ      คร ู                 กรรมการ 
๔.๑.๔ นายณรงค์ชัย  สีสุข      คร ู                 กรรมการ 
๔.๑.๕ นางสาวอสมาภรณ์  มัน่พุฒ     คร ู                 กรรมการ 
๔.๑.๖ นางเพลินทิพย์  โล่หส์วุรรณ     คร ู        กรรมการ 
๔.๑.๗ นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา        ครู        กรรมการ 
๔.๑.๘ นางสาวธันพิชชา  สุขสันต์         ครูอัตราจ้าง                   กรรมการ 
๔.๑.๙ ว่าที่ ร.ต. พิชิต  แก้วสุริยวงษ์      ครู                              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่๑) จัดทำแผนงานแนะแนว/โครงการ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒) จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓) ติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนว และนำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.๒ องค์ประกอบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 

๔.๒.๑ นายยุทธนา  นาอุดม      ครู                     ประธานกรรมการ 
๔.๒.๒ หัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา        กรรมการ 

/๔.๒.๓ นางอรสา… 



๙ 
 
๔.๒.๓ นางอรสา  เสาโกมุท        ครู             กรรมการ 
๔.๒.๔ นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า       ครู             กรรมการ 
๔.๒.๕ นางสาวชาริณา  ศรีเหรา       ครู             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่๑) สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒) ติดตามผลการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และนำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.๓ องค์ประกอบด้านกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย  
         ๔.๓.๑ นางสาวศศิธร  ทองหล่อ   ครู                         หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         ๔.๓.๒ นายยุทธนา  นาอุดม      ครู                         หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๑           
         ๔.๓.๓ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า       ครู                         หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ 
         ๔.๓.๔ นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว     ครู                         หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓ 
         ๔.๓.๕ นางอรสา  เสาโกมุท     ครู                         หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด 
         ๔.๓.๖ นางสาววิรัตน์  คำเขียน     ครู                         หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
         ๔.๓.๗ นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย     ครู                หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
         ๔.๓.๘ นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า     ครู             กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
        ๔.๓.๙ นายราชัย   แก้วยศ     คร ู            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
        ๔.๓.๑๐ นางสาวภาวิไล  ไชยโย     คร ู            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     
มีหน้าที ่๑) จัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง 
   ๒) จัดกิจกรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓) จัดตั้งชุมนุม /ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔) ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หลักคำสอนในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕) ติดตามผลการจัดกิจกรรม และนำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนากิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. คณะกรรมการดำเนินการแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  
    ๕.๑  แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 

๕.๑.๑ นายศุภชัย  อานพรหม     คร ู          ประธานกรรมการ 
๕.๑.๒ นางวนิดา  สารสิทธิ ์     คร ู          กรรมการ 
๕.๑.๓ นายนิมิตร  ตันติวโรดม     คร ู          กรรมการ 
๕.๑.๔ นายสมปอง  ตาลเพชร     คร ู          กรรมการ  
๕.๑.๕ นายยุทธนา  นาอุดม     คร ู          กรรมการ 
๕.๑.๖ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร ์     คร ู          กรรมการ 
๕.๑.๗ นางสาววิรัตน์  คำเขียน     คร ู          กรรมการ 
๕.๑.๘ นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์     คร ู          กรรมการ 
๕.๑.๙ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา     คร ู          กรรมการ 
๕.๑.๑๐ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า     คร ู          กรรมการ 

 /๕.๑.๑๑ นางอรวรรณ... 



๑๐ 
 
๕.๑.๑๑ นางอรวรรณ  อานพรหม     คร ู          กรรมการ 
๕.๑.๑๒ นายแดนชัย  สิงห์สนิท     ครู          กรรมการ 
๕.๑.๑๓ นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร     ครู          กรรมการ  
๕.๑.๑๔ นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ     คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑.๑๕ นายนิกร  หล้าน้อย     คร ู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๑.๑๖ นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ     คร ู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๕.๒  แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมพอเพียง  ประกอบด้วย 
๕.๒.๑ นายสมปอง  ตาลเพชร     คร ู แหล่งเรียนรู้ไผ่กิมซุงและมะพร้าวน้ำหอม 
๕.๒.๒ นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ     คร ู แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว   
๕.๒.๓ นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก     คร ู แหล่งเรียนรู้การปลูกไม้ผล  
๕.๒.๔ นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ     คร ู แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต  

    ๕.๓ แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่  ประกอบด้วย 
          ๕.๓.๑ นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ        คร ู แหล่งเรียนรู้ปลูกพืชผสมผสาน 
          ๕.๓.๒ นายนะรงค์  ทองน้อย     คร ู แหล่งเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องจักสาน 
          ๕.๓.๓ นายนิรุตต์  มูลสี     คร ู แหล่งเรียนรู้การทำนา และการทำพืชไร่ 
          ๕.๓.๔ นางมณี  ด้วงนิล     คร ู แหล่งเรียนรู้การทำนา และการทำพืชไร่ 
          ๕.๓.๕ นางสุกัญญา  ตันติวโรดม     คร ู แหล่งเรียนรู้หลุมพอเพียง 
    ๕.๔ แหล่งเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน  ประกอบด้วย 

๕.๔.๑  นางสาวรินญภัช  มิไพทูล       คร ู แหล่งเรียนรู้ NP Coffee 
๕.๔.๒  นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว     คร ู แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ด 
๕.๔.๓  นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ     คร ู แหล่งเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
๕.๔.๔  ครวูิทยาศาสตร์     คร ู แหล่งเรียนรู้การปลูกผักวิทยาศาสตร์  

    ๕.๕ แหล่งเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล  ประกอบด้วย  
๕.๕.๑ นางญาตา  ศรีโคตร     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 

    ๕.๖ แหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย 
          ๕.๖.๑ นางเพลินทิพย์  โลห์สวุรรณ     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 
          ๕.๖.๒ นางสาวหชัชพร  อินทร์รจนา     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 
          ๕.๖.๓ นางสาวภาวิไล  ไชยโย     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 
    ๕.๗ แหล่งเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  ประกอบด้วย 

๕.๗.๑ นางเพ็ญประภา  นาราศรี     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 
๕.๗.๒ นางปรารถนา  บุญนาค     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 
๕.๗.๓ นายมานะ  บุญเกิด     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 

    ๕.๘ แหล่งเรียนรู้กองพันชมพูฟ้า  ประกอบด้วย 
๕.๘.๑ นางสาวสุวรรณี  ภูช่ัย     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 
๕.๘.๒ นายนิกร  หล้าน้อย     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้  

    ๕.๙ แหล่งเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน  ประกอบด้วย 
๕.๙.๑ นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง     คร ู ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 

/มีหน้าที ่… 



๑๑ 
 

มีหน้าที ่๑) วางแผนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) จัดทำ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๔) ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจ 
 ๕) สรุปผลการดำเนินงาน 
๖. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
    ๖.๑ นายสมปอง  ตาลเพชร      คร ู                   ประธานกรรมการ 
    ๖.๒ นางกัญญา  หมื่นชนะ      คร ู   รองประธานกรรมการ 
    ๖.๓ นางดวงจันทร์  สิงห์โสภา      คร ู   กรรมการ 
    ๖.๔ นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร      คร ู                   กรรมการและเลขานุการ   
    ๖.๕ นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด      คร ู                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่๑) จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) ส่งเสริม และประสานงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
 ๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร 
 ๔) ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และนำผลการติดตามมาพัฒนาการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ๕) ขยายผล และเผยแพร่ผลการดำเนินชีวิต และผลการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
หน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. คณะกรรมการนิเทศ ประสานงาน ติดตามการดำเนินงาน และการรายงานผล  ประกอบด้วย 
    ๗.๑ นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                               ประธานกรรมการ 
    ๗.๒ นางดวงตะวัน  นามา  นิเทศ กำกับ ติดตามด้านบริหารจัดการสถานศึกษา  กรรมการ 
    ๗.๓ นางทาริกา  วงศ์แก้ว                 นิเทศ กำกับ ติดตามด้านบริหารจัดการสถานศึกษา  กรรมการ   
    ๗.๔ นายจิตรภณ  ชมภู ่  นิเทศ กำกับ ติดตามด้านหลักสูตรและการจัด        กรรมการ 

  กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๗.๕ นายวิษรุตต์  เมืองทา                 นิเทศ กับกับ ติดตาม ด้านแหล่งเรียนรู้                กรรมการ 

  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๗.๖ นายศุภชัย  อานพรหม  นิเทศ กับกับ ติดตาม ด้านแหล่งเรียนรู้                กรรมการและ 
                                                    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             เลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงาน การประมวลผลและการสรุปผลการดำเนินงานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในด้านการดำเนินงาน  
            ๒)ประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านวัสดุ อุปกรณ์การรวบรวมเอกสารสารสนเทศ  
            ๓) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานให้ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
            ๔) ประสานงานด้านการประเมินตนเองเก่ียวกับคะแนนระดับคุณภาพปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์
คุณภาพ และสรุปผลระดับคุณภาพ เสนอต่อสถานศึกษา 

/๘. คณะกรรมการ... 



๑๒ 
 
๘. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
    ๘.๑ นายนิกร   หล้าน้อย       ครู   มีหน้าที ่จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงาน 
                 และป้ายนิเทศที่เก่ียวข้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                               ในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                                ด้านการศึกษา 
    ๘.๒ นายราชัย  แก้วยศ       ครู  มีหน้าที ่จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงาน 
                                                               ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                                                               ด้านการศึกษา          
    ๘.๓ นางสาวสุภาภรณ ์กรณ์แก้ว      คร ู          มีหน้าที ่จัดทำป้ายนิเทศหลักการทำงาน และหลักปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียงของแหล่งเรียนรู้ 
    ๘.๔ นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ  ครู  มีหน้าที ่จัดทำป้ายนิเทศหลักการทำงาน และหลักปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียงของแหล่งเรียนรู้ 
    ๘.๕ นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา คร ู  มีหน้าที ่จัดทำป้ายนิเทศหลักการทำงาน และหลักปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียงของแหล่งเรียนรู้ 
    ๘.๖ นายสรสิช  ขันตรีมิตรคร ู       ครูผู้ช่วย    มีหน้าที ่จัดทำป้ายนิเทศหลักการทำงาน และหลักปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียงของแหล่งเรียนรู้ 
    ๘.๗ นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์       ครผูู้ช่วย    มีหน้าที ่จัดทำปกรายงานโครงการ และปกของแผนการ 
       จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ๘.๘ นายนพดล  พลกลาง             ครูผู้ช่วย มีหน้าที ่จัดทำปกรายงานโครงการ และปกของแผนการ 
       จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และป้ายนิเทศท่ี 
       เกี่ยวข้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้ 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา 
    ๘.๙ นายชัยชนะ  ทองมา       ครูอัตราจ้าง มีหน้าที ่จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงาน 
                                                               ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                                                               ด้านการศึกษา               
    ๘.๑๐ นางสาวธันพิชชา  สุขสันต์     ครูอัตราจ้าง มีหน้าที ่จัดทำปกรายงานโครงการ และปกของแผนการ 
       จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และป้ายนิเทศท่ี 
       เกี่ยวข้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้ 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา 
๙. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด้วย 
    ๙.๑ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า       คร ู ประธานกรรมการ 
    ๙.๒ นางสกุลยา  พรมเท้า       คร ู กรรมการ 
    ๙.๓ นางอรวรรณ  อานพรหม       คร ู กรรมการ 
    ๙.๔ นายศุภชัย  อานพรหม       คร ู กรรมการ 
    ๙.๕ นางมณี  ด้วงนิล        คร ู กรรมการและเลขานุการ 
    ๙.๖ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ       คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที.่... 
 



๑๓ 

มีหน้าที ่๑) ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ตามเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒) สรุปผลและรายงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

        ๓) ประเมินผลตามเกณฑ์การประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอสถานศึกษา 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยึดหลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือก่อเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

 สั่ง   ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     ลงชื่อ    (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


