
 

ค ำสั่งโรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม 
ท่ี  87/๒๕๖4 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำร ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของสถำนศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
 ด้วยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้มีการขับเคล่ือนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา และได้พัฒนางานและผ่านการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561” เพื่อให้การด าเนินงานขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี 39 วรรคแรก 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
และมาตราท่ี 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                     
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

    ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 1.1 นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์    ประธานกรรมการ 
 1.2 นายภูมิพัฒน์  สุขอุ่น     กรรมการ 
 1.3 นางสาวชญานิน   คมพจน์    กรรมการ 
 1.4 นางสาวกมลพัชญ์  ศรีสวัสด์ิ    กรรมการ 
 1.5 นางบุญเรียง  จันทร์ทัน    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
 2.1 องค์ประกอบด้ำนนโยบำย ประกอบด้วย 
   2.1.1 นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์   ประธานกรรมการ 

  2.1.2 นางบุญเรียง  จันทร์ทัน   กรรมการ 
 2.1.3 นายสวัสด์ิ  บุญรัตน์   กรรมการ 
 2.1.4 นางสาวชญานิน   คมพจน์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดท านโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา 

และบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒) ส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบาย และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓) ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย และน าเสนอผลการติดตามเสนอต่อสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนาการขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง 



2.2 องค์ประกอบด้ำนวิชำกำร ประกอบด้วย 
 2.2.1 นางสาวชญานิน  คมพจน์   ประธานกรรมการ 
 2.2.2 นายศุภชัย  ยิ้มแก้ว   กรรมการ 
 2.2.3 นางสาวเบญญาภา  พุ่มทอง  กรรมการ 
 2.2.4 นางสาวธันยากร  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
 2.2.5 นางสาวจิตอารีย์  คล้ายห้างหว้า  กรรมการ 
 2.2.6 นางสาวสุจิตรา  ซุ่นส้ัน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
1) ส่งเสริมการท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
2) เป็นวิทยากรให้ความรู้การด าเนินงานการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
3) ส่งเสริมการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4) ติดตามผลการด าเนินการ และน าผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2.3 องค์ประกอบด้ำนงบประมำณ ประกอบด้วย 
 2.3.1 นายภูมิพัฒน์  สุขอุ่น   ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นายมนัสพงษ์  บุญญะ   กรรมการ 
 2.3.3 นายศุภชัย  ยิ้มแก้ว   กรรมการ 
 2.3.4 นางสาวจิตอารีย์  คล้ายห้างหว้า  กรรมการ 
 2.3.5 นางสาวชญานิน  คมพจน์   กรรมการ 
 2.3.6 นางสาวเบญญาภา  พุ่มทอง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
1) วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา 
2) ส่งเสริมการด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ติดตามผลการด าเนินการ และน าผลการติดตามไปพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 องค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
 2.4.1 นางบุญเรียง  จันทร์ทัน   ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นายภูมิพัฒน์  สุขอุ่น   กรรมการ 
 2.4.3 นางสาวกมลพัชญ์  ศรีสวัสด์ิ  กรรมการ 
 2.4.4 นางธัญธร  โกละกะ   กรรมการ 
 2.4.5 นายสวัสด์ิ  บุญรัตน์   กรรมการ 
 2.4.6 นายสิทธิกร  เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
 2.4.7 นายณฐาพัชร์  สองเมืองสุข   กรรมการ 
 2.4.8 นายประจักร  ศรีสมบูรณ์   กรรมการ 
 2.4.9 นายชัยวัฒน์  ทีปะปาล   กรรมการ 
 2.4.10 นางสาวสุจิตรา  ซุ่นส้ัน   กรรมการ 
 2.4.11 นางขนิษศร  ปาละคเชนทร์  กรรมการ 
 2.4.12 นายมนัสพงษ์  บุญญะ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



มีหน้ำที่  
1) ประสานความสัมพันธ์กับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 
2) เผยแพร่ผลการด าเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษา 

ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
   3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

3.1 คณะกรรมกำรด้ำนหลักสูตรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
 3.1.1 นางสาวชญานิน  คมพจน์   ประธานกรรมการ 
 3.1.2 นายศุภชัย  ยิ้มแก้ว   กรรมการ 
 3.1.3 นางสาวจิตอารีย์  คล้ายห้างหว้า  กรรมการ 
 3.1.4 นางสาวสุจิตรา  ซุ่นส้ัน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมก าหนดหน่วยการเรียนรู้ เพื่อขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา ผลิตการใช้ส่ือการเรียนรู้เพื่อบูรณาการและขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีเสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะอยู่

อย่างพอเพียงของนักเรียน 
4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2 คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย 
 นางบุญเรียง  จันทร์ทัน    ประธานกรรมการ 
3.3 คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประกอบด้วย 
 3.3.1 นางสาวชญานิน  คมพจน์   ประธานกรรมการ 
 3.3.2 นางสาวธันยากร  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
 3.3.3 นายศุภชัย  ยิ้มแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
3.4 คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 3.4.1 นายมนัสพงษ์  บุญญะ   ประธานกรรมการ 
 3.4.2 นางสาวเบญญาภา  พุ่มทอง  กรรมการ 
 3.4.3 นางสาวจิตอารีย์  คล้ายห้างหว้า  กรรมการ 
 3.4.4 นางสาวสุจิตรา  ซุ่นส้ัน   กรรมการ 
 3.4.5 นายภูมิพัฒน์  สุขอุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
3.5 คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนำธรรม 

ประกอบด้วย 
 3.5.1 นายชัยวัฒน์  ทีปะปาล   ประธานกรรมการ 
 3.5.2 นางสาวกมลพัชญ์  ศรีสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
3.6 คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบด้วย 
 นายณฐาพัชร์  สองเมืองสุข   ประธานกรรมการ 
3.7 คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
 นายสิทธิกร  เพ็ชรรัตน์    ประธานกรรมการ 
 



3.8 คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ประกอบด้วย 
 นายสวัสด์ิ  บุญรัตน์    ประธานกรรมการ 
3.9 คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 
 นางสาวธัญธร  โกละกะ    ประธานกรรมการ 
มีหน้ำที่ 
1) จัดท าหน่วยการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ                     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) น าเสนอการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                

โดยยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก่อเกิดผลดีแก่ทางราชการอย่างสูงสุด 
 

         ส่ัง ณ วันท่ี  5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

 
 

 

(นางจิรพรรณ์   มุกดารัตน์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


