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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง   ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่ ๒) 

---------------------------- 
  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 ๒) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วรวมทั้งสิ้น   จ านวน  ๘๖  คน   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ต้น 
     สังกัด 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา 
๑ นางปิยะมาศ ปันทนา นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ สบย.๑ เชียงใหม ่  สป. 

๒ นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ สบย.๑ เชียงใหม ่  สป. 
๓ นางสมพร ข าอ่อน นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ สบย.๒ พิษณุโลก  สป. 

๔ นายณัฐพร ช่วยบุญ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ สบย.๒ พิษณุโลก  สป. 
๕ นางสาวถมรัตน ์บุญญานติย ์ นักวิชาการศึกษา สบย.๓ ลพบุร ี  สป. 
๖ นางสาวนิภา แสงพันธุ ์ นักวิชาการศึกษา สบย.๓ ลพบุร ี  สป. 

๗ นายบรรจบ กิมเกถนอม นักวิชาการศึกษา สบย.๔ ปทุมธาน ี  สป. 
๘ นายผจญ มุกดา นักวิชาการศึกษา สบย.๔ ปทุมธาน ี  สป. 

๙ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ นักวิชาการศึกษา สบย.๕ ชลบุร ี  สป. 



 ๒ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ต้น 
     สังกัด 

๑๐ นางสาวประนอม โพธิ์น่ิมแดง นักวิชาการศึกษาช านาญการ สบย.๕ ชลบุร ี  สป. 

๑๑ นางไพจิตรา นาคแย้ม นักวิชาการศึกษา สบย.๖ ราชบุร ี  สป. 
๑๒ นางชวนพิศ เนียมรักษา นักวิชาการศึกษา สบย.๖ ราชบุร ี  สป. 

๑๓ นายสุพจน์ อินทนาม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สบย.๗ อุดรธาน ี  สป. 
๑๔ นางสาวนิตยา อุ่นท้าว นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สบย.๗ อุดรธาน ี  สป. 

๑๕ นางนงลักษณ ์ยุทธสุทธิพงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สบย.๘ นครราชสมีา   สป. 
๑๖ นางอกนิษฐ์ กุลสุนทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สบย.๘ นครราชสมีา  สป. 
๑๗ นางวิราภรณ์ ตอสูงเนิน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สบย.๙ อุบลราชธาน ี  สป. 

๑๘ นายจิรชัย พรหมพล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สบย.๙ อุบลราชธาน ี  สป. 
๑๙ นายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาช านาญการ สบย. ๑๐ ภูเก็ต  สป. 

๒๐ นายศุภมติร ธัมมิกะกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ สบย. ๑๑ สงขลา  สป. 
๒๑ นายอาคม รอดเนียม นักวิชาการศึกษา สบย. ๑๑ สงขลา  สป. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๒ นางสัจจา ฝ่ายค าตา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ ์๓ กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

๒๓ นางอุทัยรัตน ์อนุสุเรนทร ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น ๔ ขอนแก่น สพฐ. 

๒๔ นางสาวกมลฉตัร จ านงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูม ิ๑ ชัยภูม ิ สพฐ. 

๒๕ นายวิชัย อินทนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนา
ประชาสมัพันธ์ 

สพป.ชัยภูม ิ๓ ชัยภูม ิ สพฐ. 

๒๖ นายอดุลย ์ไพรสณฑ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครพนม ๒ นครพนม สพฐ. 
๒๗ นายสามารถ ศาสตรส์ูงเนิน  ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา ๓ นครราชสมีา สพฐ. 
๒๘ นางสุภา คูณขุนทด ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา ๕ นครราชสมีา สพฐ. 

๒๙ นายพิบูลย ์การิเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ สพฐ. 
๓๐ นายถนอม มะธิปิไขย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสระคณู 

(ศิริทัศน์ประชาสรรค)์ 
สพป.บุรีรมัย ์๑ บุรีรัมย ์ สพฐ. 

๓๑ นางจวงจันทน ์อาจจุฬา ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกระสัง 
(หรุ่นราษฎร ์รังสรรค์) 

สพป.บุรีรมัย ์๑ บุรีรัมย ์ สพฐ. 

๓๒ นายปรีชา เพชรดาพงศ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.บุรีรมัย ์๓ บุรีรัมย ์ สพฐ. 
๓๓ นางอรดี วรรณค า นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.มหาสารคาม ๑ มหาสารคาม สพฐ. 

๓๔ นายสังคม นนตร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม ๑ มหาสารคาม สพฐ. 
๓๕ นายยิ่งยศ บุญยศ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยโสธร ๒ ยโสธร สพฐ. 

๓๖ นายชัยวุฒ ิโสภัย ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร ๑ สกลนคร สพฐ. 
๓๗ นางสาวโชติกา กุลสิทธ์ิ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร ๓ สกลนคร สพฐ. 
๓๘ นายสุรพงษ ์เรืองสมบัต ิ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจรญิ สพฐ. 

๓๙ นายอานน รักการ ผู้อ านวยการโรงเรยีนอุดรธรรมานสุรณ ์ สพม.๒๐ อุดรธาน ี สพฐ. 
๔๐ ว่าท่ีร.ต.ชนะพล ดุลยเกษม ผู้อ านวยการโรงเรยีนอุดรพิทยานกุูล๒ สพม.๒๐ อุดรธาน ี สพฐ. 



 ๓ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ต้น 
     สังกัด 

๔๑ นายประพันธ ์พรหมกูล ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าบ่อพิทยาคม สพม.๒๑ หนองคาย สพฐ. 

๔๒ นายสมคดิ ขันทอง ศึกษานิเทศก ์ สพม.๒๑ หนองคาย สพฐ. 
๔๓ นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.๒๓ สกลนคร สพฐ. 

๔๔ นายเจนวิทย ์บรรจุทรัพย ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองหลวงศกึษา สพม.๒๓ สกลนคร สพฐ. 
๔๕ นายไพจิตร ปริวัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนโกสุมวิทยาสรรค ์ สพม.๒๖ มหาสารคาม สพฐ. 

๔๖ นายทองพูล ศิริโท ศึกษานิเทศก ์ สพม.๒๗ ร้อยเอ็ด สพฐ. 
๔๗ นายบัณฑติ ชนะชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.๓๑ นครราชสมีา สพฐ. 

ภาคเหนือ 

๔๘ นางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย ๓ เชียงราย สพฐ. 
๔๙ นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก ์ สพป.เชียงราย ๔ เชียงราย สพฐ. 

๕๐ นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เชียงใหม ่๕ เชียงใหม ่ สพฐ. 
๕๑ นายเสวก บุญประสพ ผู้อ านวยการโรงเรยีนดงซ่อมพิทยาคม สพป.ตาก ๑ ตาก สพฐ. 
๕๒ นายสนั่น วงษ์ด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองแขม สพป.ตาก ๑ ตาก สพฐ. 

๕๓ นางสาววัชรี เจรญิสุข ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครสวรรค ์๑ นครสวรรค ์ สพฐ. 
๕๔ นายทินกร อินบรรเลง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน ๒ น่าน สพฐ. 

๕๕ นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก ๒ สพป.พิษณุโลก ๒ พิษณุโลก สพฐ. 
๕๖ นายประสิทธ์ิ พึ่งกุศล ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พิษณุโลก ๒ พิษณุโลก สพฐ. 

๕๗ นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก ์ สพป.แพร่ ๒ แพร่ สพฐ. 
๕๘ นายสุรพงษ ์อินอ่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุทัยธาน ี๑ อุทัยธาน ี สพฐ. 
๕๙ นายจ านงค ์เชื้อชวด รองผู้อ านวยการ สพป.อุทัยธานี ๒ สพป.อุทัยธาน ี๒ อุทัยธาน ี สพฐ. 

๖๐ นายสมเดช ภู่ศร ี ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุทัยธาน ี๒ อุทัยธาน ี สพฐ. 
๖๑ นายสิทธิพงษ ์ศรีหล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.๓๔ เชียงใหม ่ สพฐ. 

ภาคกลาง 
๖๒ ว่าท่ีร้อยตรดีนัย ค าพระ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดวังจะอ้าย สพป.จันทบุรี ๒ จันทบุร ี สพฐ. 
๖๓ นายสุดใจ ตระกลูศุภชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา ๑ ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

๖๔ นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา ๒ ฉะเชิงเทรา สพฐ. 
๖๕ นางเบญจา ชวนวัน ศึกษานิเทศก ์ สพป.นนทบุรี ๑ นนทบุรี สพฐ. 

๖๖ นางนฤมล โล่ห์ทองค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปทุมธานี ๒ ปทุมธาน ี สพฐ. 
๖๗ นางมารศร ีเหล่าบญุชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปทุมธานี ๒ ปทุมธาน ี สพฐ. 

๖๘ นายปรีดา  ก าลังด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านคลองมะไฟ สพป.ปราจีนบรุี ๒ ปราจีนบุร ี สพฐ. 
๖๙ นางฐิติญารตัน ์ลีไมตรีจิตต ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สมุทรปราการ ๑ สมุทรปราการ สพฐ. 
๗๐ นางนิรมล โพธะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
สพป.สมุทรปราการ ๒ สมุทรปราการ สพฐ. 

๗๑ นายอภิสรรค ์ภาชนะวรรณ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สระบุรี ๒ สระบรุ ี สพฐ. 

๗๒ นายธีรพล ว่องกิตติพงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดหนองตาสาม สพป.สุพรรณบุรี ๒ สุพรรณบุร ี สพฐ. 
๗๓ นายสมศักดิ ์โกลากุล ศึกษานิเทศก ์ สพป.สุพรรณบุรี ๒ สุพรรณบุร ี สพฐ. 



 ๔ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ต้น 
     สังกัด 

๗๔ นายวิทยา ศรีชมภ ู ผู้อ านวยการโรงเรยีนราษฎร์นิยม สพม. ๓ นนทบุรี สพฐ. 

๗๕ นายไสว เปรมปร ี ศึกษานิเทศก ์ สพม. ๔ ปทุมธาน ี สพฐ. 
๗๖ นางสงบ สอพ่ึง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สพม. ๕ สิงห์บุร ี สพฐ. 

๗๗ นายสัมฤทธ์ิ รงค์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษด์ิ สพม. ๕ สิงห์บุร ี สพฐ. 
๗๘ นายวณิชย ์สงวนวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าเกษมพิทยา สพม. ๗ สระแก้ว สพฐ. 

๗๙ นางสาวสุนทร ีหิมารัตน ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม. ๙ สุพรรณบุร ี สพฐ. 
๘๐ นายเริงศักดิ ์คันศร ศึกษานิเทศก ์ สพม.๑๘ ชลบุร ี สพฐ. 

ภาคใต้ 

๘๑ นางสาวเย็นฤด ีลิมปานนท์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.พังงา พังงา สพฐ. 
๘๒ นายนิยม พรหมขุนทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบางค ู สพป.ภูเกต็ ภูเก็ต สพฐ. 

๘๓ นายธนาวัฒน์ ค าราช รองผู้อ านวยการ สพป.ยะลา ๒ สพป.ยะลา ๒ ยะลา สพฐ. 
๘๔ นางนวรัตน ์ศรศักดิ์ชัยสิงห ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุาษฎร์ธาน ี๑ สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 
๘๕ นางละอองทิพย์ บุณยเกียรต ิ ศึกษานิเทศก ์ สพม.๑๒ นครศรีธรรมราช สพฐ. 

๘๖ นางพรทิพย์ เกิดสม นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒ นครศรีธรรมราช สพฐ. 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๒   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

      (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
      
 

 

รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาคการศึกษา 

 


