
 ๑ 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง   ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่ ๓) 

---------------------------- 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มุ่งพัฒนาสถานศึกษา โดยพัฒนาให้สามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ไปใช้จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  น าไปสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการในสังกัด อย่างต่อเนื่อง   โดยก าหนดเป็น
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา  (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยให้ผ่านกระบวนการขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การขยายผลที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับแบบองค์รวม เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา กศน. อปท. กทม. และ ตชด.   

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดอบรมบุคลากรในทุกสังกัด เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน ตลอดจน ระบบ  วิธีการ แนวทาง และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  อย่างชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และพร้อมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ได้อย่างมีคุณภาพ 

บัดนี้  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ตรวจสอบผลงานในระหว่างการอบรม รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสม
จึงสรุปผลผู้ที่เข้ารับการอบรมและมีคุณสมบัติพร้อมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  (รอบที่ ๓) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สช.)  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  องค์การปกครองท้องถิ่น (อปท.) และกรุงเทพมหานคร 
(กทม.)  แล้วรวมทั้งสิ้น   จ านวน  ๘๘  คน   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
  

ต้น 
สังกัด         

ภาคกลาง 

๑ นางธารินี ธรรมโวหาร ผู้อ านวยการ โรงเรียนแย้มสอาด กรุงเทพมหานคร สช. 

๒ นางพจนา ประสานพันธ ์ ผู้จัดการโรงเรียน โรงเรียนโสมาภานสุสรณ ์ กรุงเทพมหานคร สช. 

๓ นางอัญชลี ไรมาล ี
หัวหน้าฝ่ายธรุการและ
ทะเบียน 

โรงเรียนอสัสมัชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร สช. 



 ๒ 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
 

ต้น 
สังกัด 

๔ นางอุสิรา อโนมะศิร ิ นายกสมาคมฯ 
สมาคมครสูถานศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร สช. 

๕ 
นางสาววชฎิลรัตน์  
อัศววิวัฒน์พงศ์ 

อุปนายกสมาคมฯ 
สมาคมครสูถานศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร สช. 

๖ ดร.ศรเีรือน ลิขิตเดชาโรจน ์ กรรมการสมาคมสหพันธ์ฯ 
สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชน
แห่งประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร สช. 

๗ 
นางสาวปริยาพร  
ญาณะชัย 

นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร สช. 

๘ นางขนิษฐา ยศเมฆ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร สช. 

๙ นางสาวขชล รัตนกิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร สช. 

๑๐ นางรุ่งทิพย ์โกศลานันท์ คร ู
โรงเรียนลาซาลจันทบรุ ี(มารดา
พิกษ)์* 

จันทบุร ี สช. 

๑๑ 
นางสาวปรารถนา  
ศรีวิศาลศักดิ ์

คร ู
โรงเรียนลาซาลจันทบรุ ี(มารดา
พิกษ)์* 

จันทบุร ี สช. 

๑๒ นางนิทรา หอมเกษร คร ู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์* จันทบุร ี สช. 

๑๓ นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม คร ู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์* จันทบุร ี สช. 

๑๔ นางพิศวง หอยสังข ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง ปราจีนบุร ี สช. 

๑๕ นายสุพล จันทะนามสร ี รองผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง ปราจีนบุร ี สช. 

๑๖ นายนเรศ สังข์ศิร ิ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนจิระศาสตร์* พระนครศรีอยุธยา สช. 

๑๗ นายศิวราช กบิลคาม รองผู้อ านวยการ โรงเรียนอสิลามศรีอยุธยามลูนิธ ิ พระนครศรีอยุธยา สช. 

๑๘ นายนริศ มหาพรหมวัน 
กรรมการ ปส.กช.
สมุทรปราการ 

ปส.กช.สมุทรปราการ สมุทรปราการ สช. 

๑๙ 
พ.ต.ท.หญิงลดาวัลย ์ 
ชาติไทย 

สารวัตร ฝอ.๗ บก.อก.บช.
ตชด. 

ตชด. กรุงเทพมหานคร ตชด. 

๒๐ ร.ต.ท.สมมาศ เกษแก้ว นายต ารวจ สคร. ตชด. ๑๓ กาญจนบุร ี ตชด. 

๒๑ ร.ต.ท.เกื้อ เรืองทับ นายต ารวจ สคร. ตชด. ๑๑ จันทบุร ี ตชด. 

๒๒ ร.ต.ท.จรงค ์โสภากุล รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ ตชด.ภาค ๑ ปทุมธาน ี ตชด. 

๒๓ 
ร.ต.ท.อรณุ  
ค าสุวรรณพจนา 

นายต ารวจ สคร. ตชด. ๑๔ ประจวบครีีขันธ์ ตชด. 

๒๔ ร.ต.ท.บุญมาก เกิดทอง ครู (สบ.๑) ตชด. ๑๒ สระแก้ว ตชด. 

๒๕ นายสานิต รัตตญัญ ู ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๒๖ นางธิติยา จันทพลาบูรณ ์ ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 



 ๓ 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
 

ต้น 
สังกัด 

๒๗ นางสายพิณ ตันศิร ิ ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๒๘ นางโศภนา บุณยะกลมัท ์ ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๒๙ นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๐ นางบุบผาศิร ิไชยมงคล ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๑ นางสุมาล ีธงน าชัยมา ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๒ นางอนุรา สว่างแจ้ง ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๓ นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๔ นางสาวอุมาวด ีมะค าไก ่ นักวิชาการศึกษา ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๕ นายโสภณ ค านึงเนตร นักวิชาการศึกษา ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๖ นายวิลัน ท าไร ่ ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๗ นางสาวอนงค์ จันใด นักวิชาการศึกษา ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๘ นางบปุผา เจือจุน ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๓๙ นายไพโรจน ์กระโจมทอง ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๔๐ นางธารทิพย์ สิทธิเชนทร ์ ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

๔๑ 
นางสาวสุภาภรณ ์ 
ศรีสุวรรณ ์

ศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กทม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔๒ นางสุมาลี จันโส ผู้อ านวยการ โรงเรียนสวนวิทยา ชัยภูม ิ สช. 

๔๓ นายธนวัฒน์ สมบูรณ ์ ผู้อ านวยการ  โรงเรียนอนุบาลไพโรจน ์ ร้อยเอ็ด สช. 

๔๔ 
นางมยุรินทร ์ 
แก้วมาสุขอนันต ์

กรรมการ ปส.กช.เลย ปส.กช.เลย เลย สช. 

๔๕ นายนพดล โรจน์วรกลุ ผู้จัดการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง เลย สช. 

๔๖ นายภาสกร  สามเมือง รองผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมน้ าตาลอนุสรณ ์ อุดรธาน ี สช. 

๔๗ นายบ ารุง แก้วจันด ี
ประธาน ปส.กช.
อุบลราชธาน ี

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อุบลราชธาน ี สช. 

๔๘ นางธนพรรณ แก้วจันด ี ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อุบลราชธาน ี สช. 

๔๙ ร.ต.อ.โอฬาร ค าผุน สารวัตร บก.ตชด. ภาค ๒ ตชด.ภาค ๒  ขอนแก่น ตชด. 

๕๐ ร.ต.ท.อิสรพงษ ์อดทน นายต ารวจ สคร. ตชด. ๒๑ นครราชสมีา ตชด. 

๕๑ พ.ต.ท.ภานุฤทธิ ์แสงแข รอง ผกก.กก.ตชด. ๒๓ ตชด. ๒๓ สกลนคร ตชด. 

๕๒ 
ร.ต.ท.แถม บงแก้ว 

รองสารวัตร ร้อย ๒๔๒ กก.
ตชด. ๒๔ 

ตชด. ๒๔  อุดรธาน ี ตชด. 

๕๓ ร.ต.ท.วราวุธ พรมกอง ผบ.มว.กก.ตชด. ๒๒ ตชด. ๒๒ อุบลราชธาน ี ตชด. 

๕๔ นางธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรยีน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ร้อยเอด็ อปท. 



 ๔ 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
 

ต้น 
สังกัด 

ภาคเหนือ 

๕๕ 
นางสาวสุกัญญาณ ีนิติ
เสถียร 

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน โรงเรียนวชิรนติิโสภณ ก าแพงเพชร สช. 

๕๖ นางสาวสุดารัตน ์วัฒนศิร ิ ผู้รับใบอนุญาตโรงเ  รยีน โรงเรียนอนุบาลสมนึก ก าแพงเพชร สช. 

๕๗ นางละเมยีด อินอ่อน ประธานประสานงาน โรงเรียนอุทิศศึกษา ก าแพงเพชร สช. 

๕๘ นายพานุกร ปวนค ามา ผู้อ านวยการ โรงเรียนวดัจอเจริญสุขุมวาท เชียงราย สช. 

๕๙ นายศักรินทร์ จักรสาร ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า เชียงราย สช. 

๖๐ 
นางสาวศิริรตัน ์ 
งามประจบ 

หัวหน้างานธุรการและ
ครูผูส้อน 

โรงเรียนปริ๊นรอยแยลส์
วิทยาลัย* 

เชียงใหม ่ สช. 

๖๑ นางศรีวรรณ ชุรินทร 
หัวหน้างานแผนประกัน
คุณภาพ 

โรงเรียนปริ๊นรอยแยลส์
วิทยาลัย* 

เชียงใหม ่ สช. 

๖๒ นางปาริชาต ปรียาโชต ิ ผู้อ านวยการ โรงเรียนปรียาโชต ิ นครสวรรค ์ สช. 

๖๓ นางสาวณีรมล คอวนิช คร ู โรงเรียนลาซาลโชตริวี* นครสวรรค ์ สช. 

๖๔ นางแอนนา ศรีทับทิม คร ู โรงเรียนลาซาลโชตริวี* นครสวรรค ์ สช. 

๖๕ นางสุชาดา จิณะเสน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลดรณุวิทยา พะเยา สช. 

๖๖ จ.ส.อ.ผล จณิะเสน ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลดรณุวิทยา พะเยา สช. 

๖๗ 
นางสาวสิริกรานต ์ 
เปี่ยมวุต ิ

ผู้อ านวยการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ ์ แพร่ สช. 

๖๘ นางนปภา นิลน้อย ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา แพร่ สช. 

๖๙ นายวิมล ปั้นสวย ผู้อ านวยการ โรงเรียนเคนเนต็แม็คเคนร ี ล าปาง สช. 

๗๐ ดร.พัทธ์ธีรา เชตะไพโรจน ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ล าพูน สช. 

๗๑ นางอ าไพ ค าพวง ผู้อ านวยการ โรงเรียนทองประสาทเวทย ์ อุทัยธาน ี สช. 

๗๒ ร.ต.ท.มังกร มันทะนา รอง ผบ.ร้อย ๓๓๒ ตชด. ๓๓ เชียงใหม ่ ตชด. 

๗๓ ร.ต.ท.หญิงศิริมาศ โนจิตร รอง.สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ ตชด.ภาค ๓ เชียงใหม ่ ตชด. 

๗๔ 
ร.ต.ท.กิติพงษ ์ 
นวลวิทยาพงษ ์

ผบ.มว.ร้อย ๓๔๒ ตชด. ๓๔ ตาก ตชด. 

๗๕ ร.ต.ท.บุญเกิด งามจิต ผบ.มว.คร ูร้อย ตชด. ๓๒๒ ตชด. ๓๒ พะเยา ตชด. 

๗๖ ร.ต.ท.สมพร รามพุตซา รอง.สว.กก.ตชด. ๓๑ ตชด. ๓๑ พิษณุโลก ตชด. 

ภาคใต้ 

๗๗ 
นายเจษฎาวุฒิ  
พัวพันสวัสดิ ์

ผู้อ านวยการ โรงเรียนเจรญิวิชช์* กระบี ่ สช. 

๗๘ นางจุฑารัตน ์บุญสิทธ์ิ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบุญสิทธ์ิอนุสรณ ์ ชุมพร สช. 

๗๙ นายอภิรัชฏ ์สัณฐติิศานต ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนบุญสิทธ์ิอนุสรณ ์ ชุมพร สช. 



 ๕ 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
 

ต้น 
สังกัด 

๘๐ นายวรรณชัย ศิรภิิรมย ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประชาวิทยา ตรัง สช. 

๘๑ นายสมศักดิ์ บุญส่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลเรวด ี พัทลุง สช. 

๘๒ นางยูวิตา มนูญดาหว ี ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม สตูล สช. 

๘๓ นางอุนนิดา คะเนนัย ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย ์ สตูล สช. 

๘๔ 
ร.ต.ท.ธานนท ์ 
พรหมบุญแก้ว 

รอง กก.ตชด. ๔๑ ตชด. ๔๑ ชุมพร ตชด. 

๘๕ 
ร.ต.อ.สมเกียรต ิเจริญ
เฉลิมศักดิ ์

รอง ผบ. ร้อย กก.ตชด. ๔๒ ตชด. ๔๒ นครศรีธรรมราช ตชด. 

๘๖ ร.ต.ท.พงศธร แก้วศรีพุฒ นายต ารวจ สคร. ตชด. ๔๔ ยะลา ตชด. 

๘๗ พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.กก.ตชด. ๔๓ ตชด. ๔๓ สงขลา ตชด. 

๘๘ 
ร.ต.ท.หญิงอุชุกร  
สุขบังเกิด 

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ตชด.ภาค ๔ สงขลา ตชด. 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๙   กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

      (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
      
 

 

(นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาคการศึกษา 

 


