
  
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๒๘๓ / ๒๕๕๖ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๖               

............................................................ 
เพื่อให้การด าเ นิิาาิการจัดท ารายาาิการพัฒิาคุณภาพการศึกษาขอาสถาิศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๖ เป็ิไป             

ตามแผิการด าเ นิิาาิด้าิพัฒิาระบบบรนหารและจัดการ  ส าหรับการเตรียมรับการประเมนิภายใิ  จากส าิักาาิเขตพื้ิที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ส าเร็จลุล่วาด้วยดี อาศัยอ าิาจตามความใิมาตรา ๒๗(๑) แห่าพระราชบัญญัตนระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทาาการศึกษา ๒๕๔๗ และกฎกระทรวาว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวน ธีการประกัิคุณภาพการศึกษา                      
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึาขอแต่าตั้าผู้รับผนดชอบดัาิ้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
ผู้อ าิวยการโราเรียิ     ประธาิกรรมการ 
รอาผู้อ าิวยการทุกกลุ่มบรนหาร    รอาประธาิกรรมการ 
คณะกรรมการสถาิศึกษาขั้ิพื้ิฐาิ    กรรมการ 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอาและครูโราเรียิวชนรธรรมสาธนต กรรมการ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอา    กรรมการ 
หัวหิ้าาาิิโยบายและแผิาาิ    กรรมการและเลขาิุการ 
หัวหิ้าาาิประกัิคุณภาพการศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

  หน้ำที ่ ๑. ประชุมวาาแผิก าหิดิโยบายการรับการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
๒. ตรวจสอบและตนดตามผลการด าเ นิิการแต่ละมาตรฐาิให้มีความถูกต้อาและครบถ้วิตามเกณฑ์การประเมนิ   
    คุณภาพการศึกษาขั้ิพื้ิฐาิ 
๓. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการด าเ นิิาาิมาตรฐาิและตัวบ่าชี้ 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
รอาผู้อ าิวยการกลุ่มบรนหารวนชาการ   หัวหิ้ามาตรฐาิที่ ๓  ๔  ๕  ๗  ๑๐ และ ๑๕ 
รอาผู้อ าิวยการกลุ่มบรนหาราบประมาณ  หัวหิ้ามาตรฐาิที่ ๘ และ ๙ 
รอาผู้อ าิวยการกลุ่มบรนหาราาิบุคคล   หัวหิ้ามาตรฐาิที่ ๒ และ ๖ 
รอาผู้อ าิวยการกลุ่มบรนหาราาิทั่วไป   หัวหิ้ามาตรฐาิที่ ๑ และ ๑๑ 
หัวหิ้าาาิิโยบายและแผิาาิ   หัวหิ้ามาตรฐาิที่ ๑๒ และ ๑๔ 
หัวหิ้าาาิเทคโิโลยี    หัวหิ้ามาตรฐาิที่ ๑๓  
หัวหิ้ากลุ่มสาระการเรียิรู้    มาตรฐาิที่ได้รับมอบหมาย 
หัวหิ้าาาิ     มาตรฐาิที่ได้รับมอบหมาย 
ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
ิาาิภัสสรณ์  เกียรตนอภนพาษ์  รอาประธาิกรรมการ 
ิายสมชัย  ก้อาศักดน์ศรี  กรรมการ 
ิาาวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
ิาาณัฏฐ์ธยาิ์  สิ่ัิไหว   กรรมการ 
ิาาสาวศนรนพร  โกมารกุล   กรรมการ 
ิาาศรีิภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 



 ๒ 
ิาาทัศิีย์  วาค์เขียว   กรรมการ 
ิาาสาวภัทริุช  ค าดี   กรรมการ 
ิายพนราม ภูมนวนชนต กรรมการ 
ิายณราค์  หิูิารี   กรรมการ 
ิาาสาวลักษณา  อัากาบสี   กรรมการ  
ิาากาญจิา  สนิวนชัย   กรรมการ 
ิาาสาว นิภาพรรณ  อดุลย์กนตตนชัย  กรรมการ 
ิาาสาวเกษรา  ก้อาศักดน์ศรี  กรรมการ 
ิาาสาวมณทนพย์  เจรนญรอด   กรรมการ 
ิาาโสภา   พาศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
ิาาสาวจนรา  จ่ัิเล็ก   กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวภรณ์กมิส์  ดวาสุวรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 
ิาาสาวฝิทอา  ศนรนพาษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 
ิาาสาวศนราภร  ิาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ  
ิาาสาวภาชนิี  รัติศรีปัญญะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

  หน้ำที ่ ๑. ศึกษามาตรฐาิและตัวบ่าชี้ เกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศึกษาขั้ิพื้ิฐาิ 
   ๒. ประชุมวาาแผิเตรียมจัดเอกสาร หลักฐาิ แหล่าข้อมูล ร่อารอยตามมาตรฐาิและตัวบ่าชี้ 
   ๓. ชี้แจาคณะกรรมการมาตรฐาิและตัวบ่าชี้เก่ียวกับขั้ิตอิการตรวจสอบและการตนดตามการด าเ นิิาาิ 
   ๔. ร่วมประชุมรับการประเมนิ ให้ข้อมูลและอ าิวยความสะดวกใิการตรวจเพื่อประเมนิคุณภาพการศึกษา 
   ๕. ด าเ นิิการรับการประเมนิคุณภาพทั้าจากเขตพื้ิที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ส าิักาาิคณะกรรมการ 
                                        การศึกษาขั้ิพื้ิฐาิ  

๓.  คณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำรำยมำตรฐำน 
๓.๑   มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
ตัวบ่งชี้ 

๑.๑ มีสุข นิสยัใิการดูแลสุขภาพและออกก าลัากายสม่ าเสมอ  
๑.๒ มีิ้ าหิัก ส่วิสูา และมีสมรรถภาพทาากายตามเกณฑ์มาตรฐาิ  
๑.๓ ป้อากัิติเอาจากสน่าเสพตนดให้โทษและหลีกเลี่ยาติเอาจากสภาวะที่เสี่ยาต่อความรุิแรา โรค ภัย อุบัตนเหต ุและปัญหา  
      ทาาเพศ 
๑.๔ เห็ิคุณค่าใิติเอา มีความม่ัิใจ กล้าแสดาออกอย่าาเหมาะสม  
๑.๕ มีมิุษยสัมพัิธ์ที่ดีและให้เกียรตนผู้อ่ืิ  
๑.๖ สร้าาผลาาิจากเข้ารว่มกนจกรรมด้าิศนลปะ ดิตรี/ิาฏศนลป์ กีฬา/ิัิทิาการตามจนิติาการ 

ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
ิาาิวรัติ์  ิาคะเสิีย์กุล  รอาประธาิกรรมการ 
ิาาปภาดา  พชรพาศ์สุข  กรรมการ 
ิาย นิพล   ตอาอ่อิ   กรรมการ 
ิาาพรพรรณ  ยวดยน่า   กรรมการ 

   ิาาณัฏฐ์ธยาิ์  สิ่ัิไหว   กรรมการ 
   ิายพนราม  ภูมนวนชนต   กรรมการ 
   ิายก าพล  จาาจะ   กรรมการ 



 ๓ 
ิาาสาวชลนตา  บุญรักษา   กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวเสาวลักษณ์  สัิตนธรรมเมธี  กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

 มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
 ตัวบ่งชี้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึาประสาค์ตามหลักสูตร  
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืิและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
๒.๓ ยอมรับความคนดและวัฒิธรรมที่แตกต่าา  
๒.๔ ตระหิัก รู้คุณค่า รว่มอิุรักษ์และพัฒิาสน่าแวดล้อม       

ิายสมชัย  ก้อาศักดน์ศรี  ประธาิกรรมการ 
ิาาล าพอา  พูิเพน่ม   รอาประธาิกรรมการ 
ิาาสาวอัญชลี     เขมะประภา  กรรมการ 
ิาาอุษณีษ์  อ้ึาวนฑูรสถนตย์  กรรมการ 
ิาาสาววัิิภา  สายพนมพนิ  กรรมการ 
ิายเพน่มศักดน์  พุลสวัสดน์   กรรมการ 
ิายอภนวัฒิ์  บุญอ่อิ   กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวณนชา  แสาทอา   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ 

๓.๑ มี นิสัยรักการอ่าิและแสวาหาความรู้ด้วยติเอาจากห้อาสมุด แหลา่เรียิรู้ และสื่อต่าาๆรอบตัว 
๓.๒ มีทักษะใิการอ่าิ ฟาั ด ูพูด เขียิ และตั้าค าถามเพื่อค้ิคว้าหาความรู้เพน่มเตนม  
๓.๓ เรียิรู้รว่มกัิเป็ิกลุ่ม แลกเปลี่ยิความคนดเห็ิเพื่อการเรียิรู้ระหว่าากัิ  
๓.๔ ใช้เทคโิโลยีใิการเรียิรู้และ  ิาเสิอผลาาิ 

   ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
   ิาาสาวภัทริุช  ค าดี   รอาประธาิกรรมการ 
   ิาาสาวอรสา  ชาตนรัมย์   กรรมการ 
   ิายสมพร  โพธน์ศรี   กรรมการ 
   ิายทนิกร  พาิจัิทร์  กรรมการ 
   ิายปวนตร  สมิึก        กรรมการ 
   ิายภาคภูมน  แก้วเย็ิ   กรรมการ 
   ิายวัชระ   เต๋าเจรนญสุข  กรรมการ 

ิาาเกษรา  ก้อาศักดน์ศรี  กรรมการและเลขาิุการ 
   ิาาสาวเกวลี  บุญบา   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 
   มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแกป้ัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 

   ตัวบ่งชี้ 
 ๔.๑ สรุปความคนดจากเรื่อาที่อ่าิ ฟัา และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียิตามความคนดขอาติเอา 
 ๔.๒  ิาเสิอวนธีคนด วนธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวนธีการขอาติเอา  
 ๔.๓ ก าหิดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
 ๔.๔ มีความคนดรนเรน่ม และสร้าาสรรค์ผลาาิด้วยความภาคภูมนใจ 

ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
   ิายเล็ก   สนิวนชัย   รอาประธาิกรรมการ 



 ๔ 
ิาาสาวสุวรรณี     พนรนยะ ประทาิ  กรรมการ 
ิาาพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.กน่ากมล  ชูกะวนโรจิ์  กรรมการ 

   ิาาพจมาิ  ชีววัฒิา   กรรมการ    
   ิายสาธนต   แก้วศรีจัิทร์  กรรมการ 
   ิาาสาวอาภรณ์  ผาลา   กรรมการ 
   ิายวุฒนพาษ์  แสิรัาค์   กรรมการ 
   ิาาสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการและเลขาิุการ 
   ิายอิุชา  ค าแดา   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเปน็ตำมหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

๕.๑ ผลสัมฤทธน์ทาาการเรียิแต่ละกลุม่สาระเป็ิไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ผลการประเมนิสมรรถิะส าคัญตามหลักสูตรเป็ิไปตามเกณฑ์ 
๕.๓ ผลการประเมนิการอ่าิ คนดวนเคราะห์ และเขียิเป็ิไปตามเกณฑ์ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาตนเป็ิไปตามเกณฑ์ 

   ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
   ิาาสาวศนรนพร  โกมารกุล   รอาประธาิกรรมการ 
   ิาาสาวธัญญารัติ์  พนมสา   กรรมการ 
   ิายสุชาตน  รัติเมธากูร  กรรมการ 
   ิาาสาวรุ่าตะวัิ  ทาโสต   กรรมการ 
   ิาาสาววราลี  สนิธุวา   กรรมการและเลขาิุการ 
   ิาาสาวจัิทนมา  สุระเกตุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นไดแ้ละมีเจตคติที่ดตี่ออำชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ 

๖.๑ วาาแผิการท าาาิและด าเ นิิการจิส าเร็จ  
๖.๒ ท าาาิอย่าามีความสุข มุ่าม่ัิพัฒิาาาิ และภูมนใจใิผลาาิขอาติเอา  
๖.๓ ท าาาิร่วมกับผู้อ่ืิได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจรนตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ติเอาสิใจ 

ิายสมชัย  ก้อาศักดน์ศรี  ประธาิกรรมการ  
ิาาสาวลักษณา    อัากาบสี   รอาประธาิกรรมการ 
ิายอุสาห์      เพชรประพัิธ์  กรรมการ 
ิาาสาวิาพร  จู่พนชญ์   กรรมการ 
ิาากาญจิา   ศนรนมหา   กรรมการ 
ิาาทนพย์จัิทร์  หาษา   กรรมการ 
ิายศุภกนจ    หิอาหัวลนา  กรรมการ 
ิาาสาวจุฬาลักษณ์  วาศ์ค าจัิทร์  กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวภัทริัิท์  แดิวาศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

๓.๒  มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ 



 ๕ 
๗.๑ ครูมีการก าหิดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียิทั้า ดา้ิความรู้ ทักษะกระบวิการสมรรถิะ และคุณลักษณะที่พึา

ประสาค์ 
๗.๒ ครูมีการวนเคราะห์ผูเ้รียิเป็ิรายบุคคล และใช้ข้อมูลใิการวาาแผิการจัดการเรียิรู้เพื่อพัฒิา 
      ศักยภาพขอาผู้เรียิ 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียิรู้ที่ตอบสิอาความแตกต่าาระหว่าาบุคคลและพัฒิาการทาาสตนปัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโิโลยีที่เหมาะสมผิวกกับการ  ิาบรนบทและภูมนปัญญาขอาท้อาถน่ิมาบูรณาการใิการ 
      จัดการเรียิรู ้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมนิผลที่มุ่าเิ้ิการพัฒิาการเรียิรู้ขอาผู้เรียิ ด้วยวนธีการที่หลากหลาย 
๗.๖ ครูให้ค าแิะ  ิา ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียิทั้าด้าิการเรียิและคุณภาพชีวนตด้วยความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วนจัยและพัฒิาการจัดการเรียิรู้ใิวนชาที่ติรับผนดชอบ และใช้ผลใิการปรับการสอิ 
๗.๘ ครูประพฤตนปฏนบัตนติเป็ิแบบอย่าาที่ดี และเป็ิสมาชนกที่ดีขอาสถาิศึกษา  
๗.๙ ครูจัดการเรียิการสอิตามวนชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรมการ  
   ิาาทัศิีย์  วาค์เขียว   รอาประธาิกรรมการ 
   ิายสมจนตร์  แพทย์รัติ์  กรรมการ 
   ิาาสาวรัตยา  ร่าากายดี   กรรมการ 
    ิาาสาวมณทนพย์  เจรนญรอด   กรรมการ 
   ิาาสาวพรสุดา  มนิส าโรา   กรรมการ 

ิาาิลนิพร   สมสมัย   กรรมการ 
ิาาพนมพ์สุภัค  บุบผา   กรรมการ 
ิาาสาวสุกัญญา  มหาฤทธน์   กรรมการและเลขาิุการ 

    ิาาสาวสุกัญญา  ซาซนโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 
มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี้ 

๘.๑ ผู้บรนหารมีวนสัยทัศิ์ ภาวะผู้  ิา และความคนดรนเรน่มที่เิ้ิการพัฒิาผู้เรียิ  
๘.๒ ผู้บรนหารใช้หลักการบรนหารแบบมีส่วิร่วมและใชข้้อมูลผลการประเมนิหรือผลการวนจัยเป็ิฐาิคนดทั้าด้าิวนชาการ และ 
      การจัดการ 
๘.๓ ผูบ้รนหารสามารถบรนหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหิดไว้ใิแผิปฏนบัตนการ 
๘.๔ ผูบ้รนหารส่าเสรนมและพัฒิาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ าิาจ  
๘.๕ ิักเรียิ ผู้ปกครอา และชุมชิพึาพอใจผลการบรนหารการจัดการศึกษา  
๘.๖ ผูบ้รนหารให้ค าแิะ  ิา ค าปรึกษาทาาวนชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

    ิาาิภัสสรณ์  เกียรตนอภนพาษ์  ประธาิกรรมการ 
    ิาากาญจิา  สนิวนชัย       รอาประธาิกรรมการ 
    ิาากุณฑลี    เจษฎาวัลย์  กรรมการ 
    ิาาแสิสุข  ค าแก้ว   กรรมการ 
    ิายอภนชาต  จุ่ิหัวโทิ  กรรมการ 
    ิาาสาววนไลรักษ์  กระลาม   กรรมการ 
         ิาาสาวอิุศรา  บุญหลนม   กรรมการและเลขาิุการ 
   ิาาสาวเยาวรัติา  พรรษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

 



 ๖ 
มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด 
                  ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถาิศึกษารู้และปฏนบัตนหิ้าที่ตามที่ระเบียบก าหิด  
๙.๒ คณะกรรมการสถาิศึกษาก ากับตนดตาม ดูแล และขับเคลื่อิการด าเ นิิาาิขอาสถาิศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
      เป้าหมาย 
๙.๓ ผูป้กครอาและชุมชิเข้ามามีส่วิร่วมใิการพัฒิาสถาิศึกษา 

ิาาิภัสสรณ์  เกียรตนอภนพาษ์  ประธาิกรรมการ 
ิายปุ้ย   คาอุไร   รอาประธาิกรรมการ 
ิาาบุญเยี่ยม  พนทักษ์วาค์  กรรมการ 
ิายอาทนตย์  โสตถนรัติพัิธ์  กรรมการ 
ิาาจุฑามาศ  วา นิชชัา   กรรมการ 
ิาาสาวพรรณนภา  สีลาโส   กรรมการ 
ิาาสาวอรณัท  รัติอ าภา  กรรมการ 
ิาาสาวพ นิดา  ยอดรัก   กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสุภาภรณ์  ภู่ระหาษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
ตัวบ่งชี้ 
 ๑๐.๑ หลักสูตรสถาิศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อากับท้อาถน่ิ  
 ๑๐.๒ จัดรายวนชาเพน่มเตนมที่หลากหลายให้ผูเ้รียิเลือกเรียิตามความถิัด ความสามารถและความสิใจ 
 ๑๐.๓ จัดกนจกรรมพัฒิาผู้เรียิที่ส่าเสรนมและตอบสิอาความต้อาการ ความสามารถ ความถิัด และความสิใจขอาผู้เรียิ 

๑๐.๔ สิับสิุิให้ครูจัดกระบวิการเรียิรู้ที่ให้ผูเ้รียิได้ลามือปฏนบัตนจรนาจิสรุปความรู้ได้ด้วยติเอา 
 ๑๐.๕ นิเทศภายใิ ก ากับ ตนดตามตรวจสอบ และ  ิาผลไปปรับปรุาการเรียิการสอิอย่าาสม่ าเสมอ 
 ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียิที่มีประสนทธนภาพและครอบคลุมถึาผู้เรียิทุกคิ  

ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
ิาาศรีิภา  อรัญญาเกษมสุข  รอาประธาิกรรมการ 
ิาาสาวปทุม  โศภาคิี   กรรมการ 
ิาาสาวมวารี  ใจชูพัิธ์   กรรมการ 
ิาาสาวกุลยา  บูรพาากูร   กรรมการ    
ิาาธัญญา  สตนภา   กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวพอพนศ  แก้วคูณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 
ตัวบ่งชี้ 

๑๑.๑ หอ้าเรียิ หอ้าปฏนบัตนการ อาคารเรียิม่ัิคา สะอาดและปลอดภัย มีสน่าอ าิวยความสะดวก พอเพียา อยู่ใิสภาพ 
        ใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อมร่มรื่ิ และมีแหล่าเรียิรู้ส าหรับผู้เรียิ 
๑๑.๒ จัดโคราการ กนจกรรมที่ส่าเสรนมสุขภาพอิามัยและความปลอดภัยขอาผู้เรียิ  
๑๑.๓ จัดห้อาสมุดที่ให้บรนการสื่อและเทคโิโลยีสารสิเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียิเรียิรู้ด้วยติเอาและหรือเรียิรู้แบบมีส่วิร่วม 

ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
ิาาสาว นิภาพรรณ  อดุลย์กนตตนชัย  รอาประธาิกรรมการ 
ิายสนทธนชัย  มาโิชกุล   กรรมการ 



 ๗ 
ิายมิตรี  สุขสวัสดน์   กรรมการ 
ิายเพชร   สาระจัิทร์  กรรมการ 
ิาาช นิสราาค์  ปรากฏชื่อ  กรรมการ 
ิาาสาวพรพนศ  รัติไพจนตต์  กรรมการ 
ิาาวัิเพ็ญ  สุขสมพืช   กรรมการ 
ิาาสาวอรอิาค์  จนระกุล   กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวมีิา  โอษฐาาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ  

มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๒.๑ ก าหิดมาตรฐาิการศึกษาขอาสถาิศึกษา  
๑๒.๒ จัดท าและด าเ นิิการตามแผิพัฒิาการจัดการศึกษาขอาสถาิศึกษาที่มุ่าพัฒิาคุณภาพตามมาตรฐาิ 
        การศึกษาขอาสถาิศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสิเทศและใช้สารสิเทศใิการบรนหารจัดการเพื่อพัฒิาคุณภาพสถาิศึกษา 
๑๒.๔ ตนดตามตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายใิตามมาตรฐาิการศึกษาขอาสถาิศึกษา 
๑๒.๕  ิาผลการประเมนิทั้าภายใิและภายิอกไปใช้วาาแผิพัฒิาคุณภาพการศึกษาอย่าาต่อเิ่ือา 
๑๒.๖ จัดท ารายาาิประจ าปีที่เป็ิรายาาิการประเมนิคุณภาพภายใิ  

ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
ิาาโสภา   พาศ์เทพูปถัมภ์  รอาประธาิกรรมการ 

   ิาาสาว นิตตนกา  แสาสวัสดน์   กรรมการ 
ิาาสาวศนราภร  ิาบุญ   กรรมการ 
ิาาสาววชนราภรณ์  สัิตวาษ์   กรรมการ 

   ิาาสาวจนรา  จ่ัิเล็ก   กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวภาชนิี  รัติศรีปัญญะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

๓.๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 

๑๓.๑ มีการสร้าาและพัฒิาแหล่าเรียิรู้ภายใิสถาิศึกษาและใช้ประโยชิ์จากแหล่าเรียิรู้ทั้าภายใิและภายิอก 
        สถาิศึกษา เพื่อพัฒิาการเรียิรู้ขอาผูเ้รียิและบุคลากรขอาสถาิศึกษา รวมทั้าผู้ที่เก่ียวข้อา 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยิเรียิรู้ระหว่าาบุคลากรภายใิสถาิศึกษา ระหว่าาสถาิศึกษากับครอบครัว ชุมชิ และอาค์กร 
        ที่เก่ียวข้อา 

ิาาสาวฝิทอา  ศนรนพาษ์   ประธาิกรรมการ 
ิาาวราภรณ์  สัตยมาภากร  รอาประธาิกรรมการ 
ิายธรรัติ์  บัลลัาโพธน์   กรรมการ 
ิาาสุมนตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ 
ิาาวราภรณ์  แก้วเชาวรัมย์  กรรมการ 
ิาาสาวฌัชชา  ปัญญาเมา  กรรมการ 
ิาาสาวพนชชาพร  บุญยืิ   กรรมการ 
ิาาสาวสารฤทธน์  โพธนราช   กรรมการและเลขาิุการ 
ิายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ   

๓.๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  



 ๘ 
มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจดุเนน้ทีก่ ำหนดขึ้น 
ตัวบ่งชี้ 

๑๔.๑ จัดโคราการ กนจกรรมที่ส่าเสรนมให้ผู้เรียิบรรลุตามเป้าหมายวนสัยทัศิ์ ปรัชญา และจุดเิ้ิขอาสถาิศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเ นิิาาิส่าเสรนมให้ผูเ้รียิบรรลุตามเป้าหมาย วนสัยทัศิ์ ปรัชญา และจุดเิ้ิขอาสถาิศึกษา 

ิาาสาวภรณ์กมิส์  ดวาสุวรรณ์  ประธาิกรรมการ 
ิาาสาวฝิทอา  ศนรนพาษ์   รอาประธาิกรรมการ 
ิายณราค์  หิูิารี   กรรมการ 
ิายอุตสาห์  สัาขรัติ์   กรรมการ 
ิาาธิภร   เิตรสว่าา  กรรมการ 
ิาาสาวภาิุมาศ  ชาตนทอาแดา  กรรมการ 
ิาย นิพิธ์  พจิสุวรรณชัย  กรรมการ 
ิายสุวนท   ปิ่ิอมร   กรรมการ 
ิายสุเิตร  ศรีใหญ่   กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวจนตรลดา  อนิทรขุิทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

๓.๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับ 
          คุณภำพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ 

๑๕.๑ จัดโคราการ กนจกรรมพนเศษเพื่อตอบสิอาิโยบาย จุดเิ้ิ ตามแิวทาาการปฏนรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเ นิิาาิบรรลุตามเป้าหมาย 

ิาาทอากราว  เสิาขัิธ์   ประธาิกรรมการ 
ิาาสาวเสาวิีย์ จนระสุทธน์ตระกูล  รอาประธาิกรรมการ 
ิาาสาวมยุรี  มน่ามาคล   กรรมการ 
ิาาสาวอุษา  ิะแิ่าิ้อย  กรรมการ 
ิาาสาววณนชชา เอิกวนชวนทยา  กรรมการ 
ิายเศรษฐ์โสรธ ชื่ิอารมณ์  กรรมการ 
ิายสมุฎฎน์  ภาษาดี   กรรมการ 
ิาาสาวบรรจา ิาคสุวรรณ์  กรรมการและเลขาิุการ 
ิาาสาวจารุวรรณ จัิทะราม  กรรมการและผู้ช่วยเลขาิุการ 

หน้ำที่   ๑. รวบรวมข้อมูล วนเคราะห์ข้อมูล และประเมนิผลการด าเ นิิาาิตามมาตรฐาิและตัวบ่าชี้ 
 ๒. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลขอากลุ่มสาระการเรียิรู้และกลุ่มาาิ ใิมาตรฐาิที่รับผนดชอบพร้อมที่จะ 

     ิาเสิอรายาาิต่อคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
  ๓. ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเ นิิาาิอย่าาเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธน์ตามเป้าหมาย              

 

    ทั้าิ้ี  ตั้าแต่วัิที่  ๒  ธัิวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    สั่า   ณ   วัิที่   ๒  ธัิวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                          
     (ิาาวรรณี   บุญประเสรนฐ) 
                           ผู้อ าิวยการโราเรียิวชนรธรรมสาธนต 


