
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๐๐๘ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐    
----------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การด าเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน       
การสอนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและยั่งยืน  โดยอาศัยความตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑. นายสมพร    สังวาระ    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
๓. นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 
๔. นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
๕. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
๖. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ 
๗. นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ  
๘.นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
๙. นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๑. นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมการ   
๓. นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
๔. นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการ  
๕. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ  

  ๖. นางสาวภัทรนุช ค าดี   กรรมการ 
  ๗. นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
  ๘. นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด  กรรมการ 

๙. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
          ๑๐. นายณรงค์  หนูนาร ี   กรรมการ 
 



๒ 
๑๑. นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 

  ๑๒. นางสาวนงพร   จู่พิชญ์   กรรมการ 
๑๓. นางธัญญา   สติภา   กรรมการ   
๑๔. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวอนุศรา บุญหลิม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑๖. นางสาวเยาวรัตนา พรรษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๗. นางสาวศิราภร นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้ำที่ ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด้านอื่น ๆ 
    ๓.  ให้ค าแนะน าด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐    
 
๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว 
  ๑. นางธัญญา   สติภา   ประธานกรรมการ 
  ๒. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ  
  ๓. นางสาวอมรรัตน ์ มะลิงาม   กรรมการและเลขานุการ 
  ๔. นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรท่องอำขยำนไทย 
  ๑. นางสาวภัทรนุช ค าดี   ประธานกรรมการ 
  ๒. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ  
  ๓. นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
  ๔. นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๕. นายสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็นท่ีปรากฏ         
                 ในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และน าผลการ  
                 นิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
 
 



๓ 
๕. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    ๑. ว่าท่ี ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย        ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจิรา      จ่ันเล็ก   กรรมการ  

    ๓. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
๔. นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์  กรรมการ 

  ๕. นางสาวมวารี    ใจชูพันธ์   กรรมการ   
             ๖. นางสาวอัญชิสา        เหมทานนท์  กรรมการ 

   ๗. นางสาววิไลวรรณ์      รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวพรทิพย์         นาคเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
๖. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรทบทวนโครงสร้ำงหลักสูตร 
    กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๕๑ 
    ๑. นางสาวจิรา   จ่ันเล็ก   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมการ 

๓. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ  
๔. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ 

  ๕. หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ   กรรมการ   
             ๖. นางสาวอนุศรา บุญหลิม   กรรมการและเลขานุการ 

    ๗. นางสาวทิพวรรณ      โล่กิตติธรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘.  นางสาวมวารี   ใจชูพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.  นางสาวศิราภร นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่    ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
๗. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
    ๑. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมการ 

๓. นางสาวจิรา    จ่ันเล็ก   กรรมการ  
๔. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ 



๔ 
   ๕.  นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 

๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ 
๗. นางสาววราลี         สินธุวา     กรรมการ 
๘. หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ   กรรมการ 
๙. นางสาวเยาวรัตนา พรรษา   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๐. นางสาวศิราภร นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
๘. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

๑. นางสาวศิริพร  โกมารกุล  ประธานกรรมการ 
๒. งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู ้   กรรมการ 
๓. นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์   กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิดา  โลเกษ    กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวธัญญารัตน ์ พิมสา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาววิลัยภรณ์ ปิยะวงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
๙. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
    ๑. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวทิพวรรณ    โล่กิตติธรกุล  กรรมการและเลขานุการ  

๓. นางสาววทันยา ใจนันตา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. นางสาววิไลพรรณ คงดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
 
 



๕ 
๑๐. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรนิเทศภำยใน  
    ๑. นางสาวจิรา    จ่ันเล็ก   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ 

๓. นางสาวทิพวรรณ     โล่กิตติธรกุล  กรรมการและเลขานุการ   
๔. นางสาวพรวลี          สุขสอาด       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๕. นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
๑๑. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรวิจัยในโรงเรียน  
    ๑. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ 

๓. นางสาววราลี         สินธุวา     กรรมการและเลขานุการ   
๔. นางสาวศิราภร นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๕. นางสุภาพร    จันทร์กิตติคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
๑๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ  
    ๑. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  ๓. นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด  กรรมการ 

๔. นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี   กรรมการ 
๕. นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ   
๖. นางสาวเมธาวี สุขเจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวณัฏฐณิชา    โมสันเทียะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 



๖ 
๑๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย มลพิษและ 
      กำรลดพลังงำน 
    ๑. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด  กรรมการ 
๓. นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
๔. นางสาวนงพร   จู่พิชญ์   กรรมการ 
๕. นางสาวรุ่งตะวัน      ทาโสต   กรรมการ 
๖. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการ 
๗. นางสาววราลี          สินธุวา     กรรมการและเลขานุการ   
๘. นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
๙. นางสาวสุทธิดา แซ่หล่อ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
 
๑๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง จุดเน้นคุณภำพผู้เรียน 
            ๑. นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมการ   
๓. นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ  
๔. นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการ  
๕. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ  
๖. นางสาวอนุศรา บุญหลิม   กรรมการ 
๗. หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ   กรรมการ 
๘. นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
๙. นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  กรรมการ 
๑๐.ว่าท่ี ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย                   กรรมการ 
๑๑. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ   

  ๑๒. นางสาวศิราภร นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 

 
 



๗ 
๑๕. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ DLITและICT 

๑. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  ๓. นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด  กรรมการ 

๔. นางสาวภัทรนุช ค าดี   กรรมการ 
๕.นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
๖. นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
๗. นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 
๘. นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา   กรรมการ 
๙. นางสาวศศิธร        เมืองมูล   กรรมการ 
๑๐.นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี   กรรมการ 
๑๑. นางสาวจีระภา ชินภักดี   กรรมการ  
๑๒. นางสาวอนุศรา บุญหลิม   กรรมการและเลขานุการ   
๑๓. นางสาวอัญชนา แซ่จิว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 

 
๑๖. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง สาำนศึกษำพอเพยีง 
            ๑. นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 

๒. นางปานทิพย์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
๔. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมการ   
๕. นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
๖. นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการ 
๗. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
๘. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ  
๙. หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ    กรรมการ 
๑๐. หัวหน้างาน ๔ กลุ่มงาน   กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  กรรมการ 
๑๒.ว่าท่ี ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย                   กรรมการ 
๑๓. นางสาวพนิดา ยอดรัก   กรรมการและเลขานุการ   

  ๑๔. นางสาวเมธาวี สุขเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๕. นางสาวณิชพัณณ์     เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๘ 
มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น  
                ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 

 
๑๗. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เร่ือง โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
            ๑. นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการ 
๔. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
๕. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ 
๖. นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
๗. หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ    กรรมการ 
๘. หัวหน้างาน ๔ กลุ่มงาน   กรรมการ 
๙. นายทินกร  พานจันทร์  กรรมการ  
๑๐. นางสาวอรวรรยา ภาคค า   กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  กรรมการ 
๑๒.ว่าท่ี ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย                   กรรมการ 
๑๓. นางสาวณิชพัณณ์     เฉลิมพันธ์  กรรมการและเลขานุการ   
๑๔. นางสาวพรวลี         สุขสอาด       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๕. นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 
๑๘. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
      ภำษำอังกฤษ 
  ๑. นางนลินพร  สมสมัย   ประธานกรรมการ 
  ๒. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ  
  ๓. นางสาวอรวรรยา ภาคค า    กรรมการและเลขานุการ 
  ๔. นางสาวกวิณวัณณ์ กาฬดิษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมท้ังข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 



๙ 
๑๙. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินควำมพร้อม เร่ือง กำรค้นหำครูเก่งในกำร 
      จัดกำรเรียนกำรสอนและสำมำราเป็นวิทยำกรได้ และครูผู้มีผลงำนนวัตกรรม (ในทุกสำระกำรเรียนรู้)  
  ๑. นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
  ๒. หัวหน้างานวิชาการ    กรรมการ  

๓. หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ    กรรมการ 
๔. หัวหน้างาน ๔ กลุ่มงาน   กรรมการ 

            ๕. นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการและเลขานุการ   
  ๖. นางสาวอนุศรา บุญหลิม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗. นางสุภาพร   จันทร์กิตติคุณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท าข้อมูลรายงานเพื่อรอรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแต่ละประเด็น 
       ท่ีปรากฏในแบบนิเทศติดตาม  
 ๒. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการนิเทศ และ 
     น า ผลการนิเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนางานต่อไป 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้การด าเนินงาน

ในทุก ๆ ด้านบรรลุตามเป้าหมาย 
 

        ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี   ๕    เดือน มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๕    เดือน มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายสมพร  สังวาระ)    
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 

 


