คาสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๙๗ / ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเตรียมรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
............................................................
ด้ว ยการประเมิน คุ ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึ กษาขั้น พื้นฐานในตัว บ่งชี้ ที่ ๘
ได้กาหนดให้ใช้ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ จึงกาหนดการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวชิ รธรรมสาธิต ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๔ เพื่อให้การดาเนินงานรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘ มาตรา(๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายในจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
นายพิชยนันท์
สารพานิช
ประธานกรรมการ
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
รองประธานกรรมการ
นายอดุลย์
ศิริเวช
กรรมการ
นายคมศักดิ์
หาญสิงห์
กรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการ
นายสมยศ
แม้นสงวน
กรรมการ
นางสุนิดา
เดชะทัตตานนท์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ควบคุม ดูแล และอานวยความสะดวกให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามความพร้อม ของเอกสารที่รับการประเมิน
นางสุนิดา
เดชะทัตตานนท์
ประธานกรรมการ
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
รองประธานกรรมการ
นายสมยศ
แม้นสงวน
กรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการ
นางอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์
กรรมการ
นางพิมพ์สุภัค
บุบผา
กรรมการ
นางสาวสุวรรณี
พิริยะประทาน
กรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ

๒

นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นางพรพรรณ
ยวดยิ่ง
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคเสนีย์
กรรมการ
นายสมจิตร
แพทย์รัตน์
กรรมการ
นางสาวอุษา
นะแน่งน้อย
กรรมการ
นางกาญจนา
สินวิชัย
กรรมการ
นางปญยนุช
เอกศิริ
กรรมการ
นายปุ้ย
คงอุไร
กรรมการ
นางศรีนภา
อรัญญาเกษมสุข
กรรมการ
นางสาวพันทิพา
หิงสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย
กรรมการ
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการ
นายสุเนตร
ศรีใหญ่
กรรมการ
นางสาวอรสา
ชาติรัมย์
กรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. วางแผนกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้
๒. ประสานงานเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและต่อเนื่องจัดระบบควบคุม
คุณภาพให้มีการดาเนินงานอยู่ในกระบวนการทางานปกติของบุคลากร และหน่วยงานใช้
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ตามลักษณะของงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพที่แท้จริง
และเชื่อมั่นได้
๓. จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการได้สืบค้นข้อมูลตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ คณะกรรมการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
ประธานกรรมการ
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
รองประธานกรรมการ
นางณัฏฐ์ธยาน์
สนั่นไหว
กรรมการ
นางเบ็ญจมาศ
เดชเสน่ห์
กรรมการ
นางสาวศิริพร
โกมารกุล
กรรมการ
นางศรีนภา
อรัญญาเกษมสุข
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
นางแสนสุข
คาแก้ว
กรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ

๓

นายคานวณ
ยงประเดิม
กรรมการ
นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการ
นางสาวนงพร
จู่พิชญ์
กรรมการ
นางกาญจนา
สินวิชัย
กรรมการ
นางสาวอุษา
นะแน่งน้อย
กรรมการ
นายเล็ก
สินวิชัย
กรรมการ
นางจุฑามาศ
วานิชชัง
กรรมการ
นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
กรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒
๒. อธิบายให้รายละเอียดข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน และตอบคาถามคณะกรรมการประเมิน
๒.๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
นายคมศักดิ์
หาญสิงห์
ประธานกรรมการ
นางณัฏฐ์ธยาน์
สนั่นไหว
รองประธานกรรมการ
นายโกวิทย์
บุญทวี
กรรมการ
นางพิมพ์สุภัค
บุบผา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรดาเนินรายการ
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ
๓. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๔ คณะกรรมการจัดสถานที่
นายคมศักดิ์
หาญสิงห์
ประธานกรรมการ
นายคานวณ
ยงประเดิม
รองประธานกรรมการ
นายเล็ก
สินวิชัย
กรรมการ
นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
นายประวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑.จัดสถานที่เพื่อวางเอกสารตามมาตรฐาน
๒. ประดับตกแต่งห้องโสตฯให้เหมาะสมกับการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔

๒.๕ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
นายคมศักดิ์
หาญสิงห์
ประธานกรรมการ
นางณัฎฐ์ธยาน์
สนั่นไหว
รองประธานกรรมการ
นางกาญจนา
ศิริมหา
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล
ชูกะวิโรจน์
กรรมการ
น.ส.ฤทัยรัตน์
ศรีพวงมาลัย
กรรมการ
น.ส.ทวินันท์
ใสขาว
กรรมการ
น.ส.ศิราภร
นาบุญ
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
น.ส.นงพร
จู่พชิ ญ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดบริการอาหาร - น้าดืม่ คณะกรรมการและผู้ที่โรงเรียนเชิญมาให้คณะกรรมการสอบถาม
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๖ คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา
นายสมยศ
แม้นสงวน
ประธานกรรมการ
นายสุวิท
ปิ่นอมร
รองประธานกรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายณัฐพงษ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นายภูริวัฒน์
บุญจันทร์
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
น.ส.สารฤทธิ์
โพธิราช
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องเสียงสาหรับการจัดกิจกรรมให้เรียบร้อยเพียงพอและพร้อมสาหรับ
การใช้งาน
๒. บันทึกภาพนิ่ง ภาพวีดีทัศน์ ตามความเหมาะสม
๒.๗ คณะกรรมการจัดทาวีดิทัศน์แนะนาโรงเรียน
นายสุวิท
ปิ่นอมร
ประธานกรรมการ
Mr.Oscar
Maruquez malicad Jr. กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
กรรมการ
น.ส.อุษา
นะแน่งน้อย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทาวีดิทัศน์แนะนาโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๕

๒.๘ คณะกรรมการจัดทาวีดีทัศน์ บทบรรยายและรูปเล่มรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปี ๒๕๕๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
น.ส.สารฤทธิ์
โพธิราช
ประธานกรรมการ
นายสุวิท
ปิ่นอมร
รองประธานกรรมการ
นายธรรัตน์
บัลลังค์โพธิ์
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดทาวีดิทัศน์เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
๒. จัดทารูปเล่มรายงานประจาปีของสถานศึกษา ปี๒๕๕๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
แจกผู้เกี่ยวข้อง
๒.๙ คณะกรรมการจัดเตรียมของที่ระลึก
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
ประธานกรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
รองประธานกรรมการ
น.ส.สุกัญญา
ซาซิโย
กรรมการ
น.ส.มีนา
โอษฐงาม
กรรมการ
น.ส.ธัญญ์ฐิตา
เยาวยอด
กรรมการ
น.ส.อรณัท
รัตนอาภา
กรรมการ
น.ส.พรรณิภา
สีลาโส
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมของที่ระลึกแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
๒. ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๑๐ คณะกรรมการสรรหาและเตรียมความพร้อมของนักเรียน
นายอดุลย์
ศิริเวช
ประธานกรรมการ
นางสุนิดา
เดชะทัตตานันท์
รองประธานกรรมการ
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมการ
น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
กรรมการ
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. สรรหาและคัดเลือกนักเรียนระดับละ ๑ คน เพื่อให้กรรมการสัมภาษณ์
๒. เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่คัดเลือกสาหรับการประเมิน
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีแก่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายพิชยนันท์ สารพานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

