
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๑๙๗ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

ระดับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล SCQA 

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

       เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ คุณภำพแห่งชำติ  

ระดับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  

โดยอำศัยควำมตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗    

มำตรำ ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัล

คุณภำพแห่งชำติ ระดับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล SCQA ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑. นำงวรรณี               บุญประเสริฐ         ประธำนกรรมกำร 

          ๒. นำงทองกรำว  เสนำขันธ์                   กรรมกำร 

            ๓. นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม             กรรมกำร 

          ๔. นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์              กรรมกำร 

 ๕. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ วำงแผน ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร อ ำนวยกำร แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับดูแลให้งำนส ำเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 

   ๑. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓. นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

  ๔. นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 

  ๕. นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมกำร 

  ๖. นำงสำวศิริพร  โกมำรกุล  กรรมกำร 

  ๗. นำวสำวภัทรนุช ค ำดี   กรรมกำร 



  ๘. นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 

  ๙. นำงสำวมณทิพย์ เจริญรอด  กรรมกำร 

  ๑๐. นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม   กรรมกำร 

  ๑๑. นำยณรงค์  หนูนำรี   กรรมกำร 

  ๑๒. นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กุล  กรรมกำร 

  ๑๓. นำงสำวลักษณำ อังกำบสี   กรรมกำร 

  ๑๔. นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 

  ๑๕. นำยนิพนธ์             พจนสุวรรณชัย   กรรมกำร 

  ๑๖. นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  ๑๗. นำงสำวจิรำ           จั่นเล็ก            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๑๘. นำงสำวพนิดำ        ยอดรัก            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. ศึกษำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน OBECQA  

          ๒. ประชุมวำงแผน จัดเตรียมเอกสำร ข้อมูล เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรเขียน โครงร่ำงองค์กร  

กำรน ำองค์กร กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  กำรมุ่งเน้นนักเรียน  กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้   

กำรมุ่งเน้นบุคลำกร  กำรมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำร 

          ๓.ร่วมด ำเนินกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ  

ระดับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตำมเกณฑ์ 

ที่ก ำหนด 

๓. คณะกรรมการเขียนรายงานโครงร่างองค์กร  

  ๑. นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓. นำงปำนทิพย์  สขุเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

  ๔. นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  รองประธำนกรรมกำร 

  ๕. นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 

  ๖. นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต   กรรมกำร 

  ๘. นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ   กรรมกำร 

  ๙. นำงสำวจิรำ  จั่นเล็ก   กรรมกำร 

  ๑๐. นำงสำวสุกัญญำ มหำฤทธ์ิ  กรรมกำร 

  ๑๑. นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์  กรรมกำร 



  ๑๒. นำงสำวจุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำร 

  ๑๓. นำงสำวอินทิรำ จั่นโต   กรรมกำร 

  ๑๔. นำงสำวพนิดำ ยอดรัก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๑๕. นำงสำวจีรำพร        เฉลิมพันธ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. ศึกษำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน OBECQA  

                     ๒. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนโครงร่ำงองค์กร ตำมเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ  ระดับโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๔. คณะกรรมการเขียนรายงานการน าองค์กร 

  ๑. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓. นำยรัชกฤต              ภูธนคณำวุฒิ  กรรมกำร 

  ๔. ว่ำที่ร.ต.หญิงนุชนำถ  สนำมไชย  กรรมกำร 

  ๕. นำงสำวณัฐพร   อ้วนล่ ำ   กรรมกำร 

  ๖. นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๗. นำงสำวสุทธิดำ         แซ่หล่อ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. ศึกษำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน OBECQA  

                     ๒. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนกำรน ำองค์กร ตำมเกณฑ์ คุณภำพแห่งชำติ  ระดับโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๕. คณะกรรมการเขียนรายงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  ๑. นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวฝนทอง         ศิริพงษ์            รองประธำนกรรมกำร   

  ๓. นำงสำวเมธำวี  สุขเจริญ            กรรมกำร 

  ๔. นำงสำววรำลี            สินธุวำ   กรรมกำร 

  ๕. นำงสำวอรวรรยำ       ภำคค ำ      กรรมกำร 

  ๖. นำงสำวพนิดำ  ยอดรัก    กรรมกำรและเลขำนุกำร   

           ๗. นำงสำวจีรำพร เฉลิมพันธ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเขำนุกำร 

          หน้ำที่   ๑. ศึกษำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน OBECQA  

                     ๒. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ตำมเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ ระดับโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 



๖. คณะกรรมการเขียนรายงานการมุ่งเน้นนักเรียน 

๑. นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   ประธำนกรรมกำร 

                     ๒. นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓. นำงสำวฝนทอง         ศิริพงษ์     รองประธำนกรรมกำร 

  ๔. นำงสำวจิรำ  จั่นเล็ก   กรรมกำร 

  ๕. นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมกำร 

  ๖. นำยสมุฏฏ์ิ               ภำษำดี    กรรมกำร 

  ๗. ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ           เซียะสวัสดิ์  กรรมกำร 

  ๘. นำงสำวภำนุมำศ        ชำติทองแดง  กรรมกำร 

  ๙. นำงสำวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมกำร 

  ๙. นำงสำวจุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำรและเลำนุกำร 

                     ๑๐. นำงสำวณิชำ          แสงทอง                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หน้ำที่   ๑. ศึกษำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน OBECQA  

                     ๒. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนกำรมุ่งเน้นนักเรียน ตำมเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ ระดับโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๗.คณะกรรมการเขียนรายงานการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ 

๑. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓. นำงสำวศิริพร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 

  ๔. นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม   กรรมกำร 

  ๕. นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กุล  กรรมกำร 

  ๖. นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวลักษณำ อังกำบสี   กรรมกำร 

                     ๘. นำยณรงค์  หนูนำรี    กรรมกำร 

  ๙. นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 

  ๑๐. นำวสำวภัทรนุช ค ำดี             กรรมกำร 

  ๑๑. นำยนิพนธ์       พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 

  ๑๒. นำงสำวมณทิพย์ เจริญรอด  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

           ๑๓. นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           ๑๔. นำงสำวพรทิพย์ นำคเกิด            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



          หน้ำที่   ๑. ศึกษำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน OBECQA  

                    ๒. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนกำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ 

ระดับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๘. คณะกรรมการเขียนรายงานการมุ่งเน้นบุคลากร 

๑. นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงทัศนีย์  วงศ์เขียว  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓. นำยสมจิตร  แพทย์รัตน์  รองประธำนกรรมกำร 

  ๔. นำยปุ้ย  คงอุไร                        กรรมกำร 

  ๕. นำยทินกร  พำนจันทร์  กรรมกำร 

  ๖. นำงสำวอัญชนำ แซ่จิว       กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวอนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๘. นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หน้ำที่   ๑. ศึกษำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน OBECQA  

                    ๒. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร ตำมเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ ระดับโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

๙. คณะกรรมการเขียนรายงานการมุ่งเน้นการด าเนินการ 

๑. นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์         รองประธำนกรรมกำร 

  ๓. นำงสำววรำลี  สินธุวำ   กรรมกำร 

  ๔.นำงสำวอนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำร 

  ๕. นำงสำวจุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำร 

  ๖. นำงสำวสุกัญญำ มหำฤทธ์ิ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวอัญชนำ แซ่จิว   กรรมกำร  

  ๘. นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์  กรรมกำร 

  ๙. นำงสำวเจนจิรำ   เพ็งจันทร์  กรรมกำร 

  ๑๐. นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต   กรรมกำร 

  ๑๑. นำงสำวลำวัลย์ คงแก้ว   กรรมกำร 

  ๑๒. นำงสำวภำนุมำศ ชำติทองแดง  กรรมกำร 

  ๑๓. นำงสำวจิรำ  จั่นเล็ก      กรรมกำรและเลขำนุกำร 



  ๑๔. นำงสำวพนิดำ ยอดรัก            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๑๕. นำงสำวณิชำ แสงทอง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่ ๑. ศึกษำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน OBECQA  

                   ๒. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนกำรมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำร ตำมเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ ระดับโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล SCQA เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนกรกฎำคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    

   สั่ง  ณ   วันที่  ๑   เดือนกรกฎำคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

                                                   ( นำงวรรณี   บุญประเสริฐ ) 

                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตำรำงกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  

ระดับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล SCQA 

 

ที่ ว/ด/ป เวลำ หัวข้อเขียนรำยงำน SCQA สถำนที ่ หมำยเหต ุ

๑ ๑๑ ก.ค. ๕๙ ๑๕.๓๐ -โครงร่ำงองค์กร 

-กำรน ำองค์กร 

-กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำร

ควำมรู้ 

-กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ห้องสมุด  

-กำรมุ่งเน้นนักเรียน ห้องปกครอง  

-กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ 

-กำรมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำร 

ห้อง ๖๑๑  

๒ ๑๒ ก.ค. ๕๙ ๑๕.๓๐ -โครงร่ำงองค์กร 

-กำรน ำองค์กร 

-กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำร

ควำมรู้ 

-กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ห้องสมุด  

-กำรมุ่งเน้นนักเรียน ห้องปกครอง  

-กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ 

-กำรมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำร 

ห้อง ๖๑๑  

๓ ๑๓ ก.ค. ๕๙ ๑๕.๓๐ -โครงร่ำงองค์กร 

-กำรน ำองค์กร 

-กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำร

ควำมรู้ 

-กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ห้องสมุด  

-กำรมุ่งเน้นนักเรียน ห้องปกครอง  

-กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ 

-กำรมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำร 

ห้อง ๖๑๑  



 

ที่ ว/ด/ป เวลำ หัวข้อเขียนรำยงำน SCQA สถำนที ่ หมำยเหต ุ

๔ ๑๔ ก.ค. ๕๙ ๑๕.๓๐ -โครงร่ำงองค์กร 

-กำรน ำองค์กร 

-กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำร

ควำมรู้ 

-กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ห้องสมุด  

-กำรมุ่งเน้นนักเรียน ห้องปกครอง  

-กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ 

-กำรมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำร 

ห้อง ๖๑๑  

๕ ๑๕ ก.ค. ๕๙ ๑๕.๓๐ -โครงร่ำงองค์กร 

-กำรน ำองค์กร 

-กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำร

ควำมรู้ 

-กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ห้องสมุด  

-กำรมุ่งเน้นนักเรียน ห้องปกครอง  

-กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ 

-กำรมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำร 

ห้อง ๖๑๑  

 


