
 
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธติ 

ที่ ๐๔๔ / ๒๕๕๙   
เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรตดิตำมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  

         และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปกีำรศึกษำ  ๒๕๕๘    
............................................................ 

เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
เป็นไป  ตามแผนการด าเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารและจัดการ  ส าหรับการเตรียมรับการประเมินภายใน  
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  นางวรรณี           บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  

นางทองกราว           เสนาขันธ ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
นางปานทิพย์          สุขเกษม รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์    ดวงสุวรรณ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป  กรรมการ 
นายสมชยั          ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ประสาน และใหค้ าปรึกษา ก ากับดแูลให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีดังน้ี 
  

กลุ่มบริหารวิชาการ    มาตรฐานที่  ๑     มาตรฐานที่  ๒ (๒.๑)    มาตรฐานที่  ๓ 
มาตรฐานที่  ๔     มาตรฐานที่  ๕            มาตรฐานที่  ๖ 
มาตรฐานที่  ๗     มาตรฐานที่  ๑๐          มาตรฐานที่  ๑๓  
มาตรฐานที่  ๑๔   มาตรฐานที่  ๑๕ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   มาตรฐานที่  ๑ (๑.๓)  มาตรฐานที่  ๒   มาตรฐานที่  ๗ (๗.๘)  
มาตรฐานที่  ๑๔   มาตรฐานที่  ๑๕ 

กลุ่มบริหารทั่วไป   มาตรฐานที่  ๑ (๑.๒)  มาตรฐานที่  ๑๑   มาตรฐานที่  ๑๒  
มาตรฐานที่  ๑๓   มาตรฐานที่  ๑๔  มาตรฐานที่  ๑๕ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ มาตรฐานที่  ๘   มาตรฐานที่  ๙   มาตรฐานที่  ๑๔
มาตรฐานที่  ๑๕ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นายสมชัย  ก้องศักดิศ์รี  ประธานกรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ ์  กรรมการ 



นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ ์   กรรมการ 
นายณรงค ์  หนูนารี   กรรมการ 
นางล าพอง  พูนเพิ่ม   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าด ี   กรรมการ 
นายสุเนตร   ศรีใหญ่   กรรมการ 
นางสาวศิริพร   โกมารกุล  กรรมการ 

-๒- 
นางสาวลักษณา     อังกาบส ี  กรรมการ 

   นางทัศนีย ์  วงค์เขียว   กรรมการ  
   นางกุณฑลี      เจษฎาวัลย ์  กรรมการ 
   นายปุ้ย      คงอุไร   กรรมการ 
   นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ ์  กรรมการ 
   นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย  กรรมการ 
   นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 

นางสาวอษุา  นะแน่งน้อย  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา              เพง็จันทร์   กรรมการ  
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที่  ๑. ศึกษามาตรฐานและตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ๒. ประชุมวางแผนเตรียมจัดเอกสาร หลักฐาน แหล่งขอ้มูล ร่องรอยตามมาตรฐานและตัวบง่ช้ี 
       ๓. ช้ีแจงคณะกรรมการมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเก่ียวกับขั้นตอนการตรวจสอบและการติดตามการด าเนินงาน 
                           ๔. ร่วมประชุมรับการประเมินให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการตรวจเพือ่ประเมินคุณภาพการศึกษา 
                           ๕. ด าเนินการรับการประเมินคุณภาพทัง้จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และส านักงาน 

        คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๓.  คณะกรรมกำรรับผดิชอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำรำยมำตรฐำน 

๓.๑   มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะทีด่ีและมีสุนทรียภำพ 
ตัวบ่งชี ้
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ             

      ๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน           
      ๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย  

 อบุัติเหต ุและปญัหาทางเพศ                
                 ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม     
                 ๑.๕ มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ้ื่น          



                 ๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ   
นายณรงค ์  หนูนารี   ประธานกรรมการ 
นางพรพรรณ   ยวดยิ่ง   กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
นางจุฑามาศ   วานิชชัง   กรรมการ 

   นายพิราม   ภูมิวิชิต   กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ ์  กรรมการ  

   นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรรมณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

-๓- 
 มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

 ตัวบ่งชี ้
       ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร  
       ๒.๒ เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ  

                  ๒.๓ ยอมรับความคดิและวฒันธรรมที่แตกต่าง  
                  ๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม       

นางล าพอง  พูนเพิ่ม   ประธานกรรมการ 
นางสาวอญัชลี     เขมะประภา  กรรมการ 
นางสาววันนภา  สายพิมพิน  กรรมการ 

   นางสาวณิชา    แสงทอง      กรรมการ 
นายอภิวฒัน์  บุญอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอญัชนา  แซ่จิว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวทิพวรรณ  โสกิตติธรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรูด้้วยตนเอง รักเรียนรู ้และพัฒนำตนเองอย่ำงตอ่เน่ือง 
ตัวบ่งชี ้
๓.๑ มีนิสัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อตา่งๆรอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ด ูพูด เขียน และตัง้ค าถามเพือ่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

   นางสาวภัทรนุช   ค าด ี   ประธานกรรมการ 
   นางเกวล ี  เงินศรีสขุ   กรรมการ  
   นายภาคภูมิ   แก้วเย็น   กรรมการ 
   นายปวิตร  สมนึก   กรรมการ 
   นายทินกร  พานจันทร์  กรรมการ 
   นายวัชระ  เตง๋เจริญสุข  กรรมการ 



   นายสมพร   โพธ์ิศรี   กรรมการ 
   นางสาวพรทิพย ์  นาคเกิด   กรรมการ 

นางเกษรา  ก้องศักดิศ์รี  กรรมการและเลขานุการ   
    นายรัชกฤต  ภูธนคณาวฒุ ิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    นางสาวพิทธดิา      ปราโมทย ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 
   มีสติสมเหตุผล 

  ตัวบ่งชี ้
   ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

   ๔.๒ น าเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
              ๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
              ๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
   นายสุเนตร   ศรีใหญ่   ประธานกรรมการ 

นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ    
นางพจมาน  ชีววัฒนา   กรรมการ    
นายสาธติ  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 

   นายวุฒิพงษ ์  แสนรังค ์  กรรมการ 
-๔- 

นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการและเลขานุการ 
   นายไพโรจน์  อินต๊ะภา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ว่าทีร่.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่ ำเป็นตำมหลกัสตูร 
  ตัวบ่งชี ้
  ๕.๑ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
  ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๕.๓ ผลการประเมินการอา่น คดิวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์ 

             ๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์
   นางสาวศิริพร   โกมารกุล  ประธานกรรมการ 
   นางสาวธญัญารัตน์ พิมสา   กรรมการ 
   นางสาวอญัชลี       ฟอกสันเทยีะ  กรรมการ 
   นางสาววราล ี  สินธุวา   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวศิราภร   นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รกักำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผูอ้ื่นได้และมีเจตคตทิีด่ี 

       ต่ออำชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี ้



๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๖.๔ มีความรู้สึกทีด่ีตอ่อาชีพสจุริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

นางสาวลักษณา     อังกาบส ี  ประธานกรรมการ 
นางสาวนงพร   จู่พิชญ ์   กรรมการ 
นางทิพยจ์ันทร์  หงษา   กรรมการ 
นายศุภกิจ    หนองหัวลิง  กรรมการ 
นายก าพล  จางจะ   กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ    เซียะสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ       สนามไชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววิลยัภรณ์    ปิยะวงค ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.๒  มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรศึกษำ  
 มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏบิัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสทิธภิำพและเกดิประสิทธิผล 
 ตัวบ่งชี ้
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถิ่นมาบูรณาการในการจดั 
       การเรียนรู้       
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปญัหาให้แก่ผู้เรียนทัง้ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 
 

-๕- 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิยัและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤตปิฏิบตัตินเป็นแบบอย่างที่ด ีและเป็นสมาชิกที่ดขีองสถานศึกษา  
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

นางทัศนีย ์  วงค์เขียว   ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการ 
   นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการ 
   นางสาวพรสดุา  มินส าโรง   กรรมการ 
   นางสาวอญัชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 

นางนลินพร   สมสมัย   กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการและเลขานุการ 

    นางสาวศศิธร  เมืองมูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



นางสาวอาภรณ์  ผาลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บรหิำรปฏิบตัิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี ้
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคดิริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้นวิชาการ  
      และการจดัการ 
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติการ 
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา  
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

    นางกุณฑลี      เจษฎาวัลย ์  ประธานกรรมการ 
    นางสาวมลิวรรณ  ไชยรักษ์   กรรมการ 
    นางสาววิไลรักษ ์  กระลาม   กรรมการ 
    นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
      นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวณัฐพร      อ้วนล่ า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มำตรฐำนที ่๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบตัิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสทิธภิำพ 
                 และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี ้
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิหน้าที่ตามท่ีระเบยีบก าหนด  
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลือ่นการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ 
       ตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศกึษา 

นายปุ้ย      คงอุไร   ประธานกรรมการ 
นางสาวลาวัลย ์     คงแก้ว   กรรมการ 
นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการ 
นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางบุญเยีย่ม  พิทักษ์วงค ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวอรณัท  รัตนอ าภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

-๖- 
มำตรฐำนที ่๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจดัหลกัสตูร กระบวนกำรเรยีนรู้และกจิกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
ตัวบ่งชี ้



๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกับทอ้งถิ่น  
 ๑๐.๒ จดัรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
 ๑๐.๓ จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่สง่เสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

        ของผู้เรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริงจนสรุปความรู้ไดด้้วยตนเอง 

 ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม่ าเสมอ 
 ๑๐.๖ จดัระบบดแูลช่วยเหลอืผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถงึผู้เรียนทุกคน  

นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจีราพร  เฉลิมพันธ ์  กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปทุม  โศภาคนี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสภุิดา  โลเกษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที ่๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจดัสภำพแวดลอ้มและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 
ตัวบ่งชี ้
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวก  

พอเพยีง อยู่ในสภาพใช้การได้ด ีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของผู้เรียน  
๑๑.๓ จดัห้องสมุดที่ให้บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อือ้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย  ประธานกรรมการ 
นายมนตรี  สุขสวัสดิ ์  กรรมการ 
นายเพชร  สาระจันทร์  กรรมการ 
นางชนิสรางค ์  ปรากฏช่ือ  กรรมการ 
นางสาวจีราภา      ชินภักดี   กรรมการ 
นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช   กรรมการ 
นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชกุล            กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุทธิดา  แช่หล่อ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวมีนา  โอษฐงาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที ่๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี ้
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน 
         การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เน่ือง 



๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
 

-๗- 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวกวิณวัณณ์  กาฬดษิฐ ์  กรรมการ 
นางสาวอินทิรา  จั่นโต   กรรมการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการ  
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธ์ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจฬุาลักษณ์ วงศค์ าจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
มำตรฐำนที ่๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
ตัวบ่งชี ้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายใน 

                   และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวขอ้ง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

                   และองค์กรที่เก่ียวขอ้ง 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  ประธานกรรมการ 
นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ 
นางวราภรณ์  แก้วเชาวรัมย ์  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นายเสถยีร     บุญมหาสิทธิ์                   กรรมการ 
นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา  กรรมการและเลขานุการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวปรัชญา  การรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๔ มำตรฐำนด้ำนอตัลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที ่๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
ตัวบ่งชี ้
๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสยัทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้เรียนบรรลตุามเป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ ์   ประธานกรรมการ 
นางธนภร  เนตรสว่าง  กรรมการ 
นางสาวจติรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการ 
นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายสุวิท   ปิ่นอมร   กรรมการ 



นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเมธาวี     สุขเจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
มำตรฐำนที ่๑๕ กำรจดักจิกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพฒันำและ 
ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี ้
๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเปา้หมาย 
 

-๘- 
นางสาวอษุา  นะแน่งน้อย  ประธานกรรมการ 
นางสาวเสาวนีย ์  จิระสุทธ์ิตระกูล  กรรมการ 
นางสาวมยุรี  ม่ิงมงคล   กรรมการ 
นางสาววณิชชา  เอนกวิชวิทยา  กรรมการ 
นายเศรษฐโ์สรธ  ช่ืนอารมณ์  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์      สมพันธ์แพ  กรรมการ 
นายสมุฏฏิ ์  ภาษาด ี   กรรมการ 
นางสาวบรรจง  นาคสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจารุวรรณ  จันทะราม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายสุชาติ      รัตนเมธากูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. จดัท ากรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ๒. จดัท าเคร่ืองมือการประเมินตามกรอบมาตรฐาน 
 ๓. ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล  วิเคราะห์  อภิปราย สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๔. ตรวจตดิตามการด าเนินงานประเมินคณุภาพภายในโรงเรียนตามแผนการตรวจตดิตาม 

 และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่มีความเสีย่งตอ่การไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
๕. จดัท าและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

 ๖. รับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
 ๗. จดัเก็บหลักฐานการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๘ (SAR)  
  นางสาวจิรา               จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 

นางสาวกวิณวัณณ์  กาฬดษิฐ ์  กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธ์ิ   กรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
นายอภิวฒัน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิศ์รี  กรรมการ 



นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
นางสาววราล ี  สินธุวา   กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ    เซียะสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชกุล            กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการ 
นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวบรรจง  นาคสุวรรณ์  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเจนจิรา         เพ็งจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
-๙- 

 
            หน้าที่  ๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงานประจ า ออกแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
วิเคราะห์ และแปลผล ของแตล่ะมาตรฐาน 

๒. จัดท ารายงานประจ าป ีประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน การพฒันาการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิ 
การประจ าปี   

๓. ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช้ และภาคผนวก 
๔. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เก่ียวข้อง (ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด) 

       เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งน้ี  
        ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 
 

    ทั้งน้ี  ตัง้แต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     สั่ง   ณ   วันที ่ ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 

               (นางวรรณี   บญุประเสริฐ) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


