
  
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๑๙๙  / ๒๕๕๙   
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
............................................................ 

เพื่อให้การด าเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามข้อเสนอในการพัฒนางานในสถานศึกษา ๗ ด้าน ส าหรับการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางวรรณ ี  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์     ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารวชิาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์  ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารวชิาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา   มหาฤทธิ์  หัวหน้างานสารสนเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ดแูล ประสานงาน นิเทศ ก ากับ ติดตามและอ านวยความสะดวกให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
นางทัศนีย ์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นางพรพรรณ ยวดยิ่ง กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต กรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ 
นางมยุร ี   มิ่งมงคล   กรรมการ 



 ๒ 
 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
นายณรงค ์  หนูนาร ี   กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ  
นางสาวนิภาพรรณ อดุลยกิตติชัย  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด            กรรมการ 
นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ  
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. ศึกษาเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและจัดด าเนินการพฒันางานตามที่ได้รับ 
    มอบหมายในแต่ละดา้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้การด าเนินการรับการ ประเมิน“สถานศึกษาพอพียง 
    ต้นแบบ” เปน็ไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีประสทิธิภาพ  

   ๒. ประชุมวางแผนเตรียมจัดเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอยตามประเด็นทีจ่ะพฒันา 
   ๓. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและร่วมติดตามการผลด าเนนิงานแตล่ะดา้น 

๔. ร่วมประชุมรับการตรวจสอบและการติดตามงานก่อนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ   
๕. ด าเนินการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตน้แบบจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒    
 

๓. คณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียงตำมข้อเสนอในกำรพัฒนำงำนในสถำนศึกษำ ๗ ด้ำน 
๓.๑   ด้ำนที่ ๑ ด้ำนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และก าหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  เน้นแนวคิดและบูรณาการปฏิบัติตนตาม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
๕. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
๖. ก าหนดเครื่องมือ  วิธีวัดและเกณฑ์การประเมินผลและด าเนินการวัดและประเมินผล 
๗. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
นายณรงค ์  หนูนาร ี   กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ  
นางสาวนิภาพรรณ อดุลยกิตติชัย  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด            กรรมการ 



 ๓ 
 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา            กรรมการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ๘ กลุ่มสาระ  กรรมการ 
นางสาวอนสุรา  บุญหลิม   กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวอัญชสิา  เหมทานนท ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศิราภรณ ์  นาบญุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๒   ด้ำนที่ ๒ ด้ำนการจัดด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
๒.๑ กิจกรรม “รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม คืนพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน” 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  รองประธานกรรมการ 
นางมยุร ี   มิ่งมงคล   รองประธานกรรมการ 
คณะนักพัฒนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปรัชญา  การรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวลาวลัย ์  คงแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒ กิจกรรม “The Hero พลเมืองกล้าท้าเปลี่ยนโลก” 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม   รองประธานกรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
นางสาวสุทธิดา    แซ่หล่อ   กรรมการและเลขานุการ 
นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวรัตยา    ร่างกายด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๓ กิจกรรม “สดุดีกวีและวันภาษาไทยแห่งชาติ” 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี   รองประธานกรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน    ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 
นายสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพทิธิดา    ปราโมทย ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๔ กิจกรรม “นิทรรศการศิลปะตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล  รองประธานกรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯศิลปะ  กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์    แดนวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นายจักรกฤษณ์     ชัยปราโมทย ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๔ 
 
นางสาวชลิตา     บุญรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๕ กิจกรรม “สร้างสรรค์ผลงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง” 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลยกิตติชัย  รองประธานกรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ กรรมการ 
นางสาวกวนิวัณณ์   กาฬดิษฐ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอรวรรยา     ภาคค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๖ กิจกรรม “สวนวิทยาศาสตร์และสวนสมุนไพร” 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด  รองประธานกรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์  กรรมการ 
นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววราลี     สินธุวา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจฑุารัตน์    เกาะหวาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๗ กิจกรรม “ส่งเสริมท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย” 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   รองประธานกรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กรรมการ 
นายทนิกร  พานจนัทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววลิัยภรณ์   ปิยะวงค ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจีราพร   เฉลิมพันธ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๘ กิจกรรม “The sound mind in the sound body ” 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นายณรงค ์  หนูนาร ี   รองประธานกรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง   กรรมการและเลขานุการ 
นายสุมงัครัตน์    โคตรมณี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๙ กิจกรรม “ส่งเสริมทักษะอาชีพในวัยเรียน” 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  รองประธานกรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ 
นางสาวนงพร     จู่พิชญ ์   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณัฐพร    อ้วนล่ า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวมวารี      ใจชูพันธ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 ๕ 
๒.๑๐ กิจกรรม “ธนาคารโรงเรียน” 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  รองประธานกรรมการ 
นางมยุร ี   มิ่งมงคล   รองประธานกรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวลาวลัย ์  คงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
นายเศรษฐ์โสรช  ชื่นอารมณ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางวนัเพ็ญ  สุขสมพืช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๑ กิจกรรม “ห้องเรียนติดดาว” 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย ์  เกษมสุข   รองประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ    เซียะสวัสดิ ์  กรรมการ 
คณะสภานักเรียน     กรรมการ 
คณะนักพัฒนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปรัชญา  การรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
นางวนัเพ็ญ  สุขสมพืช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๒. กิจกรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นางปานทิพย ์  เกษมสุข   ประธานกรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ 
นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   รองประธานกรรมการ 
หัวหน้าระดับชั้นทุกระดบั    กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    กรรมการ 
นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภานุมาศ    ชาติทองแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวณชิา    แสงทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๓. กิจกรรม “ว.ธ. ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ามาใช้ใหม่ ใส่ใจชุมชน” 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  รองประธานกรรมการ 
นางมยุร ี   มิ่งมงคล   รองประธานกรรมการ 
คณะนักพัฒนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
นางสาวมลิวรรณ   ไชยรักษ ์  กรรมการ 
นางสาวเมทิตา    ชัยมา   กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปรัชญา  การรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 ๖ 
 

๓.๓   ด้านที่ ๓ ด้านการสร้างเครือข่ายหลักธรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ส ารวจ สถาบัน หน่วยงาน แหล่งเรียนรู้ หลักธรรมและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนผลงาน 

                     ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สนับสนุนผู้เรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แข่งขัน กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
๔. รณรงค์การน าแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน 

                          ครอบครัว 
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งต้นแบบพอเพียงตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
๖. นิเทศ ติดตาม ให้ขวัญก าลังใจ และเผยแพร่ ผลการด าเนินงานของครูผู้เรียน และโรงเรียน 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธานกรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม   รองประธานกรรมการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
นางสาวรัตยา    ร่างกายด ี  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุทธิดา    แซ่หล่อ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวทพิวรรณ    โล่กิตติธรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๔   ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์   กรรมการ 
นางสาววราลี  สินธุวา   กรรมการ 
คณะครูและบุคลากรผู้ดูแลแหลง่เรียนรู้ต่างๆ  กรรมการ 
คณะนักพัฒนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
นายปวิตร  สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
นายก าพล    จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายวชัระ   เต๋งเจริญสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 ๗ 
 
๓.๕   ด้านที่ ๕ พัฒนาครูและครูแกนน า 
๑.    จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูบรรจุใหม่ และครูอัตราจ้างเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบ  
       และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบจนเห็นผล 

 ๒.   จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู ในการสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                           พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีทิศทางและส่งผลต่อการพัฒนา  

๓.   จัดและส่งเสริมให้ครูพี่ เป็นครูพี่ เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อยกระดับครูโดยเน้นรูปแบบการ 
                 พัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the Job training) 

  ๔.   พัฒนาบุคลิกภาพครู ใช้ชีวิตอย่างวิถีพอเพียง ด้วยคุณลักษณะ ด้านการแต่งกาย กิริยาวาจา และการใช้ 
                           วัสดุสิ่งของและทรัพยากรอย่างประหยัด พอเพียง 

นางทองกราว  เสนาขันธ ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  กรรมการ  
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
นางทัศนีย ์  วงศ์เขียว   กรรมการ 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากรณ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นายทนิกร  พานจนัทร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวอัญชนา  แซ่จิว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๖   ด้านที่ ๖ พัฒนาผู้เรียนและผู้เรียนแกนน า 
  ๑.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเน้นกระบวนการท างาน 
                           เป็นทีม สร้างสรรค์ความคิดพอเพียง กตญัญู  รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม   
       ๒.  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด ผ่านกิจกรรมโครงงาน สร้างองค์ความรู้ด้านเนื้อหา และบูรณาการกับ 
                           ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการเห็นคุณค่าความรู้ ความสามารถด้านการอ่าน (Literacy)  
                           การคิดค านวณ Numeracy และ ความมีเหตุผล (Reasoning Ability) ที่เหมาะสมกับระดบัชัน้ ให้กับผูเ้รียน 
                           ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  

 ๓.  พัฒนาภาพลักษณ์ผู้เรียน โดยเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพโดดเด่นเชื่อมั่น จากการตั้งเป้าหมายชีวิต สุภาพ  
                        อ่อนน้อม เป็นพลโลกมีอัตลักษณ์งดงามบนพื้นฐานความเป็นไทย เป็นคนดีศรีวชิรธรรม ที่มีคุณลักษณะ 
                           ยิ้มง่ายไหว้งามและมีจิตสาธารณะ 

นางปานทิพย ์  เกษมสุข   ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ ์  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  กรรมการ  
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
 



 ๘ 
 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   กรรมการ 
หัวหน้าระดับชั้นทุกระดบั    กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน ์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ    เซียะสวัสดิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๗   ด้านที่ ๗ พัฒนาชุมชนเข้มแข็งต้นแบบพอเพียง 
๑.  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะส่วนตนเพื่อให้ตระหนักในการ 

                                     ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านผู้เรียน และกิจกรรมรณรงค์ลงสู่ชุมชน 
๒.  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่ท าผังมโนทัศน์เกี่ยวกับคนดีของท้องถิ่นเพื่อให้ 
     ผู้เรียนได้ศึกษาเปน็การสง่เสริมคุณค่าตนเอง สร้างความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นทีต่น 
     อาศัยอยู่  เพื่อเป็นแก่นรากในการพัฒนาสู่ความเจริญของท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯสังคมฯ  กรรมการ 
นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเมธาว ี  สุขเจริญ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศศิธร    เมืองมูล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสุทธิดา  แซ่หล่อ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที่ ๑. ศึกษาเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและจัดด าเนินการพฒันางานตามที่ได้รับ 
                     มอบหมายในแต่ละด้านเพื่อเตรียมความพร้อมให้การด าเนินการรับการประเมิน“สถานศึกษาพอพียง 
                     ต้นแบบ” ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและมปีระสิทธิภาพ  
  ๒. ประชุมวางแผนเตรียมจัดเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอยตามประเด็นทีจ่ะพฒันา 

๓. รวบรวมเอกสาร จัดท าแฟ้มและร่องรอยการปฏิบัติงานตามประเด็นทีไ่ด้รับมอบหมาย 
               และชี้แจงต่อคณะกรรมการแต่ละด้านเก่ียวกับขั้นตอนการตรวจสอบและการติดตามการด าเนนิงาน 

๔. ร่วมประชุมรับการตรวจสอบและการติดตามงานก่อนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ   



 ๙ 
๕. ด าเนินการรับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒     

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่  ๑๓    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    สั่ง   ณ   ๑๓    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                      
              (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


