
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๐๐๓/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพรอ้มรับกำรประเมินโรงเรียนสถำนศึกษำพอเพียง 
 

             ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มอบหมำยให้ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ประเมินโรงเรียนสถำนศึกษำพอเพียง เพื่อให้ด ำเนินกำรเตรียมควำม
พร้อมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ วัตถุประสงค์ จึงอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ มำตรำ  ๒๗  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงวรรณี           บุญประเสริฐ ประธำนกรรมกำร 
นำงทองกรำว เสนำขันธ์ กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม กรรมกำร 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำร 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าท่ี     ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกเพือ่ให้งำนรบักำรประเมิน “สถำนศึกษำพอพียง” 
                เป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย     
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
    ๒.๑ คณะกรรมการประสานงาน   

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำงทองกรำว เสนำขันธ์ กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม กรรมกำร 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำร 
นำงสำวศิริพร โกมำรกุล กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร 
นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 
นำงสำวลักษณำ อังกำบส ี กรรมกำร 
นำงล ำพอง พูลเพิม่ กรรมกำร 



 
 

๒ 

นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมกำร 
นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กลุ กรรมกำร 
นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร 
นำยณรงค์ หนูนำร ี กรรมกำร 
นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าท่ี   วำงแผนและประสำนงำนกับบุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กำรด ำเนินกำรรับกำร
ประเมิน“สถำนศึกษำพอพียง”เป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย มปีระสิทธิภำพ 
    ๒.๒ คณะกรรมการรวบรวมผลงานจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) 
            ๒.๒.๑ รายการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามี ๕ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ นโยบาย (๔ ตัวบ่งชี้) 
           ตัวบง่ช้ีที่ ๑.๑ มีนโยบำยนอ้มน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ และ
บูรณำกำรในแผนปฏิบัตงิำนประจ ำป ี 
         ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ด ำเนินกำรตำมนโยบำย และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ที่น้อมน ำหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง มำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ  
         ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่น้อมน ำหลัก
ปรัชญำของ เศรษฐกจิพอเพียงมำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ  
         ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ น ำผลกำรติดตำมมำพัฒนำ นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิ พอเพียงในสถำนศึกษำ     

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร แพทย์รัตน์ กรรมกำร 
นำยปุ้ย คงอุไร กรรมกำร 
นำงทัศนีย์ วงศ์เขียว กรรมกำร 
นำงสำวจริำ จั่นเล็ก กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี สุขเจริญ กรรมกำร 
นำงสำวจรีำพร เฉลิมพันธ์ กรรมกำร 
น.ส.พนิดำ ยอดรัก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 
 



 
 

๓ 

องค์ประกอบท่ี ๒ วิชาการ (๔ ตัวบ่งชี้) 
        ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนวิชำกำรทีส่่งเสริมกำรบรูณำกำรหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิ พอเพียงสูก่ำรเรียนรู ้ 
        ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ด ำเนินกำรตำม แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ด้ำนวิชำกำรที่สง่เสริมกำรบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงสู่กำรเรียนรู้  
        ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ติดตำมผล แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ด้ำนวิชำกำรที่ส่งเสริมกำรบรูณำกำรหลัก
ปรัชญำของ เศรษฐกจิพอเพียงสู่กำรเรียนรู ้ 
        ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 น ำผลกำรติดตำมไปพัฒนำ แผนงำน/โครงกำร/ กจิกรรม ด้ำนวิชำกำรที่ส่งเสริมกำร 
บูรณำกำร หลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงสู่กำรเรียนรู้ 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์ กรรมกำร 
นำงสำวศิริพร โกมำรกุล กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร 
นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 
นำงสำวลักษณำ อังกำบส ี กรรมกำร 
นำงล ำพอง พูลเพิม่ กรรมกำร 
นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมกำร 
นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กลุ กรรมกำร 
นำยณรงค์ หนูนำร ี กรรมกำร 
นำงสำววรำล ี สินธุวำ กรรมกำร 
นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

องค์ประกอบท่ี ๓ งบประมาณ (๔ ตัวบ่งชี้) 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ มีกำรวำงแผนกำรบรหิำรจัดกำรงบประมำณของสถำนศึกษำทีส่อดคลอ้งกบัหลักปรัชญำ
ของ เศรษฐกจิพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ด ำเนินกำรตำมแผนงบประมำณของสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง         
        ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงบประมำณของสถำนศึกษำตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ น ำผลกำรติดตำมมำพฒันำและปรับปรุง กำรบรหิำรจัดกำรงบประมำณตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร แพทย์รัตน์ กรรมกำร 
นำยปุ้ย คงอุไร กรรมกำร 



 
 

๔ 

นำงทัศนีย์ วงศ์เขียว กรรมกำร 
นำงสำวจริำ จั่นเล็ก กรรมกำร 
นำงสำวมีนำ โอษฐงำม กรรมกำร 
นำยทินกร พำนจันทร ์ กรรมกำร 
นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมกำร 
นำงสำวพนิดำ ยอดรัก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

องค์ประกอบท่ี ๔ อาคารสถานท่ี/แหล่งเรียนรู้ (๑ ตัวบ่งชี้) 
        ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 บรหิำรอำคำรสถำนที่และจัดกำรแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำร 
นำงสำวมยุร ี มิ่งมงคล กรรมกำร 
นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 
นำงสำวนงพร จู่พิชญ ์ กรรมกำร 
นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมกำร 
นำยสุวิท ปิ่นอมร กรรมกำร 
นำงสำวปรัชญำ กำรรกัษำ กรรมกำร 
นำงสำวกุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 
นำงสำวพรสุดำ มินส ำโรง กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำรและเลขำนุกำร 

องค์ประกอบท่ี ๕ ความสัมพันธ์กับชุมชน (๑ ตัวบ่งชี้) 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ประสำนสัมพันธ์กบัชุมชนให้มสี่วนร่วมในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้ำง
คุณลักษณะ “อยู่อย่ำงพอเพียง” ของผู้เรียน 

นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำร 
นำงสำวนงพร จู่พิชญ ์ กรรมกำร 
นำงล ำพอง พูลเพิม่ กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร 
นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำรัตน์ เกำะหวำย กรรมกำร 
นำงสำวลำวัลย ์ คงแก้ว กรรมกำร 
นำงสำวมลิวรรณ ไชยรักษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



 
 

๕ 

            ๒.๒.๒ รายการประเมินด้านท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี ๔ องค์ประกอบ 
๑๔ ตัวบ่งช ี้  
องค์ประกอบท่ี ๑ หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ตัวบ่งชี้) 
         ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ มีหน่วยกำรเรียนรูห้ลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ 
         ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ มีกำรนิเทศ/ติดตำม/ประเมินผล กำรน ำหน่วยกำรเรียนรูห้ลักปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
          ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ มีกำรศึกษำ/วิเครำะห์/วิจัย เพื่อพฒันำกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้หน่วยกำรเรียนรูห้ลัก
ปรัชญำของ เศรษฐกจิพอเพียง 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์ กรรมกำร 
นำงสำวศิริพร โกมำรกุล กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร 
นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 
นำงสำวลักษณำ อังกำบส ี กรรมกำร 
นำงล ำพอง พูลเพิม่ กรรมกำร 
นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมกำร 
นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กลุ กรรมกำร 
นำยณรงค์ หนูนำร ี กรรมกำร 
นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

องค์ประกอบท่ี ๒ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ (๔ ตัวบ่งชี้) 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ มีแผนจัดกำรเรียนรูบู้รณำกำรหลักปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ คุณภำพของแผนจัดกำรเรียนรู้ทีบู่รณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใน กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู ้ต่ำง ๆ  
         ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ จัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ทีบู่รณำกำรหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ  
         ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ผูเ้รียนมสี่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทีบู่รณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวปทมุ โสภำคน ี กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตะวงษ์ กรรมกำร 



 
 

๖ 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ กรรมกำร 
นำยสมุฏฏ์ิ ภำษำดี กรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

องค์ประกอบท่ี ๓ สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ตัวบ่งชี้)  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ จัดหำ/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สือ่กำรเรียนรู ้เพื่อบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ จัดท ำ/พัฒนำ/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ เกี่ยวกบั
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมปิัญญำท้องถ่ินในชุมชน ที่เสริมสร้ำงกำรพฒันำคุณลักษณะ  
“อยู่อย่ำงพอเพียง” ของผู้เรียน 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวฌัชชำ ปัญญำเมำ กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 
นำงสำวปรัชญำ กำรรกัษำ กรรมกำร 
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี กรรมกำร 
นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมกำร 
นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

องค์ประกอบท่ี ๔ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๔ ตัวบ่งชี้)  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ จัดท ำเครือ่งมอื และวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยกำรเรียนรู้ทีบู่รณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ ใช้วิธีกำรวัดผลและประเมินผลที่หลำกหลำย และสอดคล้องกบักำรจัดกจิกรรมกำร
เรียนรู้ที่บรูณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ รำยงำนผลกำรประเมิน และน ำมำปรบัปรงุ/พฒันำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ี่บรูณำ
กำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔ จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงำนของผู้เรียน ที่เกิดจำกกำร 
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ 
 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร 



 
 

๗ 

นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 
นำงสำวลักษณำ อังกำบส ี กรรมกำร 
นำงล ำพอง พูลเพิม่ กรรมกำร 
นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมกำร 
นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กลุ กรรมกำร 
นำยณรงค์ หนูนำร ี กรรมกำร 
นำงสำวศิริพร โกมำรกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๒.๒.๓ รายการประเมินด้านท่ี ๓ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี ๓ องค์ประกอบ ๑๕ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ( ๕ ตัวบ่งชี้)  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ มีแผนงำนแนะแนว เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผูเ้รียนไดรู้้จกักำรวำงแผนชีวิตของตนเองได้อย่ำงสอดคล้องกับ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ มีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ำมำรถแก้ปัญหำและพฒันำตนเองได้อย่ำงสอดคล้อง
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ น ำผลกำรติดตำมมำใช้พัฒนำกำรจัดกจิกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอินทริำ จั่นโต กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตะวงษ์ กรรมกำร 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมกำร 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมกำร 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำร 
นำงสำวณิชำ แสงทอง กรรมกำร 
นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

องค์ประกอบท่ี ๒ กิจกรรมนักเรียน ( ๖ ตัวบ่งชี้)  
         ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ มีแผนงำน/โครงกำร ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณลกัษณะ “อยู่อย่ำง
พอเพียง”  



 
 

๘ 

       ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ จัดกิจกรรมลกูเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด หรือผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง  

         ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้มีกำรจัดต้ัง ชุมนุม/ชมรม ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ มีกำรประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน/วัฒนธรรม/หลักค ำสอนทำงศำสนำในกำรจัด
กิจกรรมนกัเรียน ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง  

         ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ ติดตำมผลกำรจัดกจิกรรมนกัเรียน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖ น ำผลกำรติดตำมมำปรบัปรุง/พฒันำ กจิกรรมนักเรียน ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต กรรมกำร 
นำงสุมงัครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำร 
นำงสำวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น กรรมกำร 
นำยปุ้ย คงอุไร กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 
นำยรัชกฤต ภูธนำคณำวุฒิ กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย มำโนชย์กุล กรรมกำร 
นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์ กรรมกำร 
นำยเศรษฐ์โสรช ช่ืนอำรมณ ์ กรรมกำร 
นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ( ๔ ตัวบ่งชี้)  
      ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหผู้เ้รียนเกิดจิตอำสำ และมสี่วนร่วมในกจิกรรมเพือ่
สังคมและ สำธำรณประโยชน์ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง  
      ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร แก้ปญัหำ/พฒันำ สถำนศึกษำ/ชุมชน ด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง  
      ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ติดตำมผลกำรด ำเนินกจิกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ของผูเ้รียนตำมหลัก
ปรัชญำของ เศรษฐกจิพอเพียง  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ น ำผลกำรติดตำมมำ ปรบัปรุง/พฒันำ กำรด ำเนินกจิกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ของ ผู้เรียน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม ประธำนกรรมกำร 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตะวงษ์ กรรมกำร 



 
 

๙ 

นำงพรพรรณ ยวดย่ิง กรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๒.๒.๔ รายการประเมินด้านท่ี ๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มี ๒ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ มีแผนงำน/โครงกำร พฒันำบุคลำกรของสถำนศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักใน คุณค่ำของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ประชุม/อบรม/สมัมนำ/ศึกษำดูงำนแหลง่เรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของ เศรษฐกจิพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัตภิำรกิจหน้ำที ่ 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ส่งเสรมิใหบุ้คลำกรแสวงหำควำมรูเ้กี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง อย่ำง
สม่ ำเสมอ  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ จัดกิจกรรมสง่เสรมิกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ ตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิ พอเพียง แก่บุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอรสำ ชำติรัมย์ กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำร 
นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตะวงษ์ กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร 
นำงสำวพนิดำ ยอดรัก กรรมกำร 
นำงสำวบรรจง นำคสุวรรณ์ กรรมกำร 
นำงสำวมวำร ี ใจชูพันธ์ กรรมกำร 
นำงสำวอัญชนำ แซ่จิว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

องค์ประกอบท่ี ๒ การติดตาม ประเมินผล และขยายผล  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ติดตำมผลกำรด ำเนิน โครงกำร/กิจกรรม พัฒนำบุคลำกร เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิต
และปฏิบัต ิภำรกิจหน้ำที่ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ น ำผลกำรติดตำมมำ ปรับปรงุ/พัฒนำ กำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมพฒันำบุคลำกรเพื่อ
ส่งเสริมกำร ด ำเนินชีวิตและปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ขยำยผลและเผยแพร่ ผลกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ของบุคลำกรตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
 



 
 

๑๐ 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอรสำ ชำติรัมย์ กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำร 
นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร 
นำงสำววันนภำ สำยพิมพิน กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร 
นำงสำวอัญชล ี เขมะประภำ กรรมกำร 
นำงสำวศิรำภร นำบุญ กรรมกำร 
นำงสำวเสำวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล กรรมกำร 
นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๒.๒.๕ รายการประเมินด้านท่ี ๕ ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ มี ๔ องค์ประกอบ ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 สถานศึกษา  
       ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 คุณลักษณะของสถำนศึกษำพอเพียง 

นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ กรรมกำร 
นำงสำวเกวล ี เงินศรสีุข กรรมกำร 
นำงสำวอนุศรำ บุญหลิม กรรมกำร 
นำงสำวชลิตำ บุญรกัษำ กรรมกำร 
นำงสำววิลัยภรณ์ ปิยะวงค์ กรรมกำร 
นำงพัชร ี ระมำตร ์ กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซี๊ยะสวัสดิ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

องค์ประกอบท่ี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  

          ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ คุณลักษณะของผู้บรหิำรสถำนศึกษำพอเพียง 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
นำงทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมกำร 
นำยสมจิตร ์ แพทยรัตน์ กรรมกำร 
นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร กรรมกำร 
นำงสำวณัฐพร อ้วนล่ ำ กรรมกำร 
นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 



 
 

๑๑ 

องค์ประกอบท่ี ๓ บุคลากรของสถานศึกษา  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ บุคลำกรของสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ บุคลำกรจัดกำรทรัพยำกร และด ำเนินชีวิตด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงสอดคล้องกับหลกัปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพียง  
      ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ บุคลำกรอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นในสังคมตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถเป็น
แบบอย่ำงที่ด ีในกำรปฏิบัติตน เพื่อส่วนรวมและสำธำรณะประโยชน์  
      ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ บุคลำกรรู้จกัใช้และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงสมดุล และพรอ้ม
รับต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ บุคลำกรด ำเนินชีวิตอย่ำงมฐีำนรำกทำงวัฒนธรรม และพรอ้มรบัต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
วัฒนธรรม จำกกระแสโลกำภิวัตน์ 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร 
นำงทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมกำร 
นำงสำวอัญชนำ แซ่จิว กรรมกำร 
นำงสำวภำนุมำศ ชำติทองแดง กรรมกำร 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง กรรมกำร 
นำยทินกร พำนจันทร ์ กรรมกำร 
นำงนลินพร สมสมัย กรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ กรรมกำร 
นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ กรรมกำร 
นำงสำวอุษำ นะแน่งน้อย กรรมกำร 
นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

มีหน้าท่ี    ๑.ศึกษำตัวบ่งช้ี จัดท ำแฟ้มทุกองค์ประกอบตำมตวับ่งช้ีที่ก ำหนด 
                ๒.คณะกรรมกำรรวบรวมผลงำน รำยกำรประเมนิด้ำนที่ ๑-๕ ทุกองค์ประกอบ เพื่อเตรียมรับกำร
ประเมิน       
           
องค์ประกอบท่ี ๔ ผู้เรียน  
       ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรูห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงของแตล่ะระดับปกีำรศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดลุและพรอ้มรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวัตถุ  
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดลุและพรอ้มรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสงัคม      



 
 

๑๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดลุและพรอ้มรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๕ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดลุและพรอ้มรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
วัฒนธรรม 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม กรรมกำร 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตะวงษ์ กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมกำร 
นำงสำวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซี๊ยะสวัสดิ ์ กรรมกำร 
นำงสำวเกวล ี เงินศรสีุข กรรมกำร 
นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๔ มกรำคม ๒๕๕๙ 
 

                สัง่ ณ วันที ่   ๔ มกรำคม ๒๕๕๙           
                                                
 

                                           (นำงวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 


