
  
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่    ๐๙๕   / ๒๕๕๔ 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

............................................................ 
เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    ประจ าปี    ๒๕๕๓  เป็นไป 

ตามแผนการด าเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารและจัดการ  ส าหรับการเตรียมรับการประเมินภายนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐาน     
และประเมินคุณภาพการศึกษาส าเร็จลุล่วงด้วยดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓     จึงขอแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นายพิชยนันท์  สารพานิช  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภิพงษ ์  รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย ์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห ์  กรรมการ 
นางวราภรณ ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ 
นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภิพงษ ์  รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน ์  สนั่นไหว   กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์       กรรมการ 
นางสาวศิริพร  โกมารกลุ   กรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นางแสนสุข  ค าแก้ว   กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต กรรมการ 
นายค านวณ  ยงประเดมิ  กรรมการ 
นายสุพจน์  จันตราชู   กรรมการ 
นางสาวมยุร ี  มิ่งมงคล   กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
นางพรรณ ี  คล้ายจันทร ์  กรรมการ 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง   กรรมการ 
นางสาวอรสา  ชาติรัมย ์   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด   กรรมการ 



 ๒ 
 
นางสาวเสาวลักษณ ์ สันติธรรมเมธ ี  กรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

  มีหน้าที ่  ๑.  วางแผนก ากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  ทบทวน  รวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมูล 
         และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งช้ี  และน าผลการประเมินเสนอใหฝ้่ายบริหารน าไปเป็น 
                                          ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

                         ๒.  ประสานงานเพื่อให้การประเมินผลการปฏบิัติงานอย่างมีระบบและต่อเนื่องจดัระบบควบคุมคณุภาพ   
                               ให้มีการด าเนินงานอยู่ในกระบวนการท างานปกติของบุคลากรและหน่วยงานใช้วธีิการและเครื่องมือ 
                               ทีห่ลากหลาย  ตามลักษณะของงาน  เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพที่แท้จริงและเชื่อมั่นได้   

  ๓.  มอบหมายให้เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและคณะจัดท ารูปเล่ม 
 

๓. คณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 
๓.๑   มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ 
๑.๑ มีวินัย มีความรับผดิชอบ และปฏิบัตตินตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๑.๒ มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 
๑.๓ มีความกตญัญูกตเวท ี
๑.๔ มีเมตตากรณุา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
๑.๕ ประหยดั รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอยา่งคุ้มค่า 
๑.๖ ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคณุค่าภมูิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 

นายอดุลย ์  ศิริเวช ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นางแสนสุข ค าแก้ว กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต กรรมการ 
นางสาวจิรจติร ค าเสถียร กรรมการ 
นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ ์ กรรมการ 
นายปุ้ย คงอุไร กรรมการ 
นายณรงค ์ หนูนาร ี กรรมการ 
นางอุษณีษ ์ อึ้งวิฑูรสถิตย ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีจิตส านกึ ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ 
๒.๑ รู้คุณคา่ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
๒.๒ เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

                   
  
 
            
  
  
  
                               

 
มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี 
ต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ 
๓.๑ มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ 
๓.๒ เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
๓.๓ ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภมูิใจในผลงานของตนเอง 
๓.๔ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๓.๕ มีความรูส้ึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
 

 นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
 นางสาวมยุร ี  มิ่งมงคล   รองประธานกรรมการ 

 นายณรงค์     หนูนาร ี   กรรมการ  
 นางสาวลักษณา    อังกาบสี   กรรมการ 
 นายอุสาห์      เพชรประพันธ์  กรรมการ 
 นางกาญจนา   ศิริมหา   กรรมการ 
 นางพิมพ์สภุัค  บุบผา   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวสุนันทา    กมลผาด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน ์
ตัวบ่งชี้ 
๔.๑ สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองคร์วม 
๔.๒ สามารถคาดการณ ์ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตดัสินใจได ้
๔.๓ ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไ้ขปัญหาอย่างมสีต ิ
๔.๔ มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 

นายคมศักดิ ์ หาญสิงห ์ ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต รองประธานกรรมการ 
นางสาวมยุร ี มิ่งมงคล กรรมการ 
นางสาวเสาวนยี ์ จิระสุทธ์ิตระกลู กรรมการ 
นายอทิพงษ์ มหนิล กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ 
นางวราภรณ ์ สัตยมาภากร กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนฤมล รับส่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๔ 
 
         นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท ์  ประธานกรรมการ 
 นายเล็ก   สินวิชัย   รองประธานกรรมการ 

 นายโกวิทย์    บุญทวี   กรรมการ 
 นางพจมาน    ชีววัฒนา   กรรมการ 

 นางนลินพร   สมสมัย   กรรมการ 
 นางพัชรี   ระมาตร ์   กรรมการ 
 นายสาธิต   แก้วศรีจันทร ์  กรรมการ 

 นางสาวสุวรรณี     พิริยะประทาน  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
ตัวบ่งชี้ 
๕.๑ มีระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลี่ยตามเกณฑ ์
๕.๒ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลีย่ตามเกณฑ ์
๕.๓ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ 
๕.๔ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๕.๕ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 

 นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
 นางสาวศิริพร  โกมารกลุ   รองประธานกรรมการ 
 นายอาทิตย ์  โสตถริัตนพันธ ์  กรรมการ 
 นางสาวสารฤทธ์ิ  โพธิราช   กรรมการ 
 นางสาวโศจยา  ดวงสิน   กรรมการ 
 นางสาวจุฑารตัน ์  สิทธิค าทับ  กรรมการ 
 นางสาวจิรา   จั่นเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ 
๖.๑ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 
๖.๒ สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหลง่ความรู้และสื่อต่าง ๆได ้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๖.๓ มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได ้สนุกกับการเรยีนรู้และชอบมาโรงเรียน 
 

 นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
 นางสาวอรสา  ชาติรัมย ์   รองประธานกรรมการ  
 นางสาวอนุศรา  บุญหลมิ   กรรมการ 
 นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ   กรรมการ 
 
 



 ๕ 
 
 
 
 นางสาวบุษบา  กล้าขยัน   กรรมการ 
 นายปวิตร   สมนึก        กรรมการและเลขานุการ 
 นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที ่๗ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสขุภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งชี้ 
๗.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๗.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
๗.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบัติเหต ุและปัญหาทางเพศ 
๗.๔ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรตผิู้อื่น 
๗.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน คร ูและผู้อื่น 
 

นายคมศักดิ ์  หาญสิงห ์  ประธานกรรมการ 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง   รองประธานกรรมการ 
นางปภาดา  พชรพงศ์สุข  กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ  กรรมการ 
นายภาคภมู ิ  แก้วเย็น   กรรมการ 
นายสุพจน์  จันตราชู   กรรมการและเลขานุการ 
นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที ่๘ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะ ดนตรี และกีฬา 
ตัวบ่งชี้ 
๘.๑ ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศลิปะ 
๘.๒ ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตร/ีนาฏศิลป ์
๘.๓ ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 
 

นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
นายค านวณ    ยงประเดมิ  รองประธานกรรมการ 
นายสุพจน์  จันตราชู   กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์    พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 

  นางณัฏฐ์ธยาน ์  สนั่นไหว   กรรมการ 
นางนวรัตน์     นาคเสนีย ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเสาวลักษณ ์ สันติธรรมเมธ ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



 ๖ 
 

๓.๒ มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
มาตรฐานที ่๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
เข้ากับชมุชนได้ดี และมีครูพอเพียง 
ตัวบ่งชี้ 
๙.๑ มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๙.๒ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๙.๓ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเ้รียน 
๙.๔ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเหน็ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๙.๖ สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรอื ตรงตามความถนัด 
๙.๗ มีจ านวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 
 
         นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภิพงษ ์  ประธานกรมการ  
 นางทัศนีย์   วงค์เขียว   รองประธานกรรมการ 
 นางเบ็ญจมาศ    เดชเสน่ห ์  กรรมการ 

 นางธนภร    เนตรสว่าง  กรรมการ 
                                 นางสาวภัทรนุช        ค าด ี   กรรมการ 
 นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
 นายสมจติร   แพทย์รัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาววรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที ่๑๐ ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ 
๑๐.๑ มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๐.๒ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑๐.๔ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
๑๐.๕ มีการประเมินผลการเรยีนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จดัให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรยีน 
๑๐.๖ มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลีย่นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
๑๐.๗ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรยีนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรยีน 
 

   นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
   นางกาญจนา  สินวิชัย   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด   กรรมการ 
   นางสาวอัญชลี     เขมะประภา  กรรมการ 
   นางสาวดวงพร  เชื้อมโนชาญ  กรรมการ 
   นางสาวพอพิศ  แก้วคูณ   กรรมการ    

  นางทิพย์จันทร์   หงษา   กรรมการ 
 



 ๗ 
  นางสุภาภรณ ์  ภู่ระหงษ์   กรรมการ 

นายศุภกิจ    หนองหัวลิง  กรรมการ 
  นางสาวเกวล ี  บุญบา   กรรมการ 
     นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกร 
 
๓.๓ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 
๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๑๑.๒ มีความคิดริเริม่ มีวิสัยทัศน ์และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ 
๑๑.๔ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
 
 นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภิพงษ ์  ประธานกรรมการ 

 นางแสนสุข      ค าแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 นางกุณฑลี    เจษฎาวัลย ์  กรรมการ 
 นางล าพอง    พูลเพิ่ม   กรรมการ 
 นางอุษณีษ ์   อึ้งวิฑรูสถิตย ์  กรรมการ 
 นางสาวดวงฤทัย  ทริรัม   กรรมการ 
                                 นางกาญจนา  สินวิชัย       กรรมการและเลขานุการ 
 นายเล็ก           สินวิชัย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศกึษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ตัวบ่งชี้ 
๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม 
สถานการณ ์
๑๒.๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลมุและทันต่อการใช้งาน 
๑๒.๓ มีระบบการประกันคณุภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๑๒.๕ ผู้รับบริการและผูเ้กี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 
 
         นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 

 นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
 นางภัสสริญญา  กังเจริญ   กรรมการ 
 นางสาวแจ่มจันทร ์  ดอกมะเดื่อ  กรรมการ 
 
 
 



 ๘ 
 
 ว่าท่ี ร.ต.กิง่กมล  ชูกะวิโรจน ์  กรรมการ 
                                 นางปญยนุช  เอกศิร ิ   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มาตรฐานที ่๑๓ สถานศกึษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
๑๓.๑ มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมสี่วนร่วม 
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 

นางนภัสสรณ ์ เกียรติอภิพงษ ์ ประธานกรรมการ 
นางทัศนีย์ วงค์เขียว รองประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ 
นายสมจติร ์ แพทย์รัตน ์ กรรมการ 
นางสาวสุวรรณ ี พิริยะประทาน กรรมการ 
นางสาวมยุร ี มิ่งมงคล กรรมการ 
นางสาวทวินันท์ ใสขาว กรรมการ 
นายปุ้ย คงอุไร กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที ่๑๔ สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ 
๑๔.๑ มีหลักสตูรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
๑๔.๒ มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือกเรียนตามความสนใจ 
๑๔.๓ มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
๑๔.๔ มีการส่งเสริมและพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรยีนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมลูของผู้เรยีน 
๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
๑๔.๗ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
  

นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ ประธานกรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห ์ รองประธานกรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ 
นางพรรณ ี คล้ายจันทร ์ กรรมการ 
นายค านวณ ยงประเดมิ กรรมการ 
นายสุพจน์ จันตราชู กรรมการ 

 



 ๙ 

นางกาญจนา สินวิชัย กรรมการ 
นางกาญจนา ศิริมหา กรรมการ 
นางสาวฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย กรรมการ 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข กรรมการและเลขานุการ 
นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรฐานที ่๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ 
๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดแูลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเข้มแข็งและทั่วถึง 
๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคดิสร้างสรรค์ของผู้เรยีน 
๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนดัของผู้เรยีนให้เตม็ตามศักยภาพ 
๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคา่นิยมที่ดีงาม 
๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป ์และกฬีา/นันทนาการ 
๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญัญาไทย 
๑๕.๗ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
 

นายอดุลย ์  ศิริเวช ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุพัตรา เพียรไธสง กรรมการ 
นางชนิสรางค์ ปรากฎช่ือ กรรมการ 
นายสุพจน์ จันตราชู กรรมการ 
นางสาวอรณัท รัตนอ าภา กรรมการ 
นายภาคภมู ิ แก้วเย็น กรรมการ 
นางสาวพันทิพา หิงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมีนา โอษฐงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรฐานที ่๑๖ สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม

ศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ 
๑๖.๑ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
๑๖.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๖.๓ มีการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๑๖.๔ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ด ี
๑๖.๕ มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกสถานศึกษา 
  

นายคมศักดิ ์  หาญสิงห ์ ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต รองประธานกรรมการ 
นายประมวล เนตรสว่าง กรรมการ 
นางจุฑามาศ วานิชชัง กรรมการ 
นายสุวิท ปิ่นอมร กรรมการ 



 ๑๐ 

นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ ์ กรรมการ 

นายปรีชา นภาวุฒ ิ กรรมการ 
นายอนุชา ค าแดง กรรมการ 
นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร ์ กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวบุษบา กล้าขยัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๓.๔ มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่๑๗ สถานศกึษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิน่ 
ตัวบ่งชี้ 
๑๗.๑ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
๑๗.๒ สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู ้ภมูิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

    
นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรจติร ค าเสถียร รองประธานกรรมการ 
นางสาวนงพร จู่พิชญ์ กรรมการ 
นางสาวพิชชาพร บุญยืน กรรมการ 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
นายวิทู ศรารัชต ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรฐานที ่๑๘ สถานศกึษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
ตัวบ่งชี้ 
๑๘.๑ เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

        
นางวราภรณ ์ สัตยมาภากร ประธานกรรมการ 
นางสาววันนภา สายพิมพิน รองประธานกรมการ 
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ 
นางวราภรณ ์ แก้วเชาวรัมย ์ กรรมการ 
นายณัฐพงศ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
นายณรงค ์ หนูนาร ี กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอรสา ชาติรัมย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 ๑๑ 
  มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษามีเอกลักษณ์ในการ พัฒนาผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ี 
  ๑๙.๑  สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง                                                                 
  ๑๙.๒  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรยีนตามเอกลักษณ ์
  ๑๙.๓  ผู้เรียนมคีุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    

 

 หน้าท่ี   ๑.  รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
 ๒. จัดเตรียมเอกสารและข้อมลูของกลุ่มสาระการเรยีนรู้และกลุม่งาน ในมาตรฐานที่รับผิดชอบพร้อมที่จะ 

      น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา 
  ๓.  ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย              

 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี     ๒๒  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

   สั่ง   ณ   วันท่ี   ๒๒  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
       
     (นายพิชยนันท์     สารพานิช) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นางจุฑามาศ วานิชชัง กรรมการ 
นายอตุสาห ์ สังขรัตน ์ กรรมการ 
นางสาวปราณ ี เปรียบสม กรรมการ 
นางสาววีร์สดุา จันทโชติ กรรมการ 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 


