
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ 155 / 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปกีำรศึกษำ 2559 

---------------------------------------------------- 

       เพื่อให้กำรพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพได้

มำตรฐำนและยั่งยืน  โดยอำศัยควำมตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

พุทธศักรำช 2547 มำตรำ 27 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ปกีำรศึกษำ 2559  

ดังต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

  นำงวรรณี                 บุญประเสริฐ         ประธำนกรรมกำร 

          นำงทองกรำว  เสนำขันธ์                   กรรมกำร 

            นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม             กรรมกำร 

          นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์              กรรมกำร 

 นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ก ำกับ  ติดตำม  ให้ค ำปรึกษำ  และอ ำนวยควำมสะดวกเพือ่ให้กำรพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  

          ปีกำรศึกษำ   2559   เป็นไปด้วย ควำมเรียบรอ้ยและบงัเกิดผลด ี

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

   นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด  กรรมกำร 

  นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 

  นำงสำวนิภำพรรณ อดุลยก์ิตติชัย  กรรมกำร  

  นำงสำวภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 

  นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 

  นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 

  นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 

  นำงสำวลักษณำ  อังกำบส ี  กรรมกำร 

                    นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร             

                     นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                     นำงสำวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  นำงสำวศิริพร  โกมำรกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้าท่ี  ให้ค ำแนะน ำด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

           ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

3. คณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  นำงสำวภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 

  นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 

  นำงสำวรุ่งตะวัน  ทำโสต   กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ 

  นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 

  นำงสำวปทมุ  โศภำคนี   กรรมกำร 

  นำงสำวอนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำร 

  นำงสำวพนิดำ  ยอดรัก   กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 

  นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด  กรรมกำร 

  นำยสุเนตร  ศรีใหญ ่   กรรมกำร 

  นำงสำววชิรำภรณ์ สันตะวงษ์  กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 

  นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 

  นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร  กรรมกำร 

  นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์  กรรมกำร 

  นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมกำร 

  นำงสำวอัญชนำ  แซ่จิว   กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 

  นำงสำวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำร 

  นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 

  นำงสำวอุษำ  นะแน่งน้อย  กรรมกำร 

  นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 

  นำงสำวอรวรรยำ  ภำคค ำ   กรรมกำร 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

  นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 

  นำงกุณฑล ี  เจษฎำวัลย ์  กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  นำงสำวลักษณำ  อังกำบส ี  กรรมกำร 

  นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 

  นำงสำวนงพร  จู่พิชญ ์   กรรมกำร 

  นำงสำวบรรจง  นำคสุวรรณ์  กรรมกำร 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร 

  นำงสำวอินทริำ  จั่นโต   กรรมกำร 

หน้าท่ี 1.ตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตำมที่โรงเรียนก ำหนด    

 2.ให้ค ำแนะน ำกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้

4. คณะกรรมการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  นำงสำวภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 

  นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 

  นำงสำวเกวล ี  เงินศรสีุข  กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

  นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 

  นำงสำวปทมุ  โศภำคนี   กรรมกำร 

  นำงสำวอนุศรำ  บญุหลิม   กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 

  นำยปุ้ย   คงอุไร   กรรมกำร 

  นำงสำวศิริพร  โกมำรกุล  กรรมกำร 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 

  นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 

  นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร  กรรมกำร 

  นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์  กรรมกำร  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 

  นำงพรพรรณ  ยวดย่ิง   กรรมกำร 

  นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 

  นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำร 

  นำงนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

  นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 

  นำงกุณฑล ี  เจษฎำวัลย ์  กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  นำงสำวลักษณำ  อังกำบส ี  กรรมกำร 

  นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 

  นำยสมุฎฎ์ิ  ภำษำดี   กรรมกำร  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมกำร 

  นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร                                                

หน้าท่ี 1. ให้ค ำแนะน ำ นิเทศ ติดตำม  ดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ และยั่งยืน 

         2. บันทึกกำรนิเทศน ำเสนอผูบ้รหิำร 

         3. สังเกตกำรณ์สอนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  18  เดือนพฤษภำคม   พ.ศ. 2559 

    

   สั่ง  ณ   วันที่  18  เดือนพฤษภำคม   พ.ศ. 2559 

 

                                           

( นำงวรรณี   บุญประเสริฐ ) 

                                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 

 


