
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่   ๐๐๗/๒๕๖๒ 
   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ  

............................................................ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ 

ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีก าหนดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพ่ือการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภาพภายนอก
สถานศึกษาของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและ
บุคลากรในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ  

  นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 

 นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 

 นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 



  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 

   นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 

   นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
   นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
   นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด   กรรมการ 
   นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการ 
   นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           หน้ำที่    
๑. วางแผนการด าเนินการงานประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๒. ก ากับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน 
๓. วางแผน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ๓ มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

 ประเด็นพิจารณา 
๑. มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา  
๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

    
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 



๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
คณะกรรมกำรมำตรฐำน  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 

   นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 

นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศศิตา  บุญยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร   

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 

นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 



  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 

นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงศ์   กรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
นางสาวทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 
นางปัทมา  จ านง   กรรมการ 

  นางสาวสุภิดา  โลเกษ   กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
     ประเด็นพิจารณาที่  
 ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 
  นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  กรรมการ 

นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 
  นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์  กรรมการ 
  นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้   กรรมการ 

นางสาวอรวรรยา  ภาคค า    กรรมการ 
  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการ 

นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางสาวณัฎฐณิชา โมสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นางสาวเยาวรัตนา พรรษา   ประธานกรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ คงด ี   กรรมการ 
นางสาวชื่นกมล  คงหอม   กรรมการ 

  นางสาววณิชชา    เอนกวิธวิทยา  กรรมการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 

นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ 



นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
  นางสาวจีระภา  ชินภักดี   กรรมการ 
  นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ 
  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 

นางปัทมา  รัตนจ านงค์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายสมุฎฎิ์  ภาษาด ี   ประธานกรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา    กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 

  นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ 
  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 

นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  ประธานกรรมการ 
นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง   กรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 

  นางสาวอัญชนา  แซ่จวิ   กรรมการ 
  นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน  กรรมการ 
  นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา   กรรมการ 
  นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 
  นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 
  นางสาววนิดา  ตนภู   กรรมการ 
  นางสาวทวินันท ์  ใสขาว   กรรมการ 
  นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการและเลขานุการ  

นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑.๖ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

นางพัชรา  ไตรยวงศ ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา    กรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 

  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
  นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 
  นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
  นางสาววนิดา  ตนภู   กรรมการ 

นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  กรรมการและเลขานุการ 
 



 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 นางสาวนฤมล  รับส่ง   ประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์   กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการและเลขานุการ  

๑.๒.๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี  ประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ 
นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร   กรรมการ 
นางสาวสุทธิดา  แซ่หล่อ   กรรมการ 
นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการ 
นางสาวปริยากร  งามตรง   กรรมการ 
นายอรรถพล  ยตะโคตร  กรรมการ 
นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการ 
นางสาวปรัชญา  การรักษา  กรรมการ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
นางสาวชื่นกมล  คงหอม   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒.๔. สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
นายประจักษ์  จอมทอง  ประธานกรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 



นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจารณา 

                         ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 คณะกรรมกำรมำตรฐำน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ  
  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 

 นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 

  นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 

      นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ประเด็นพิจารณาท่ี 

 ประเด็นที่ ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   ประธานกรรมการ 

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน   กรรมการ 
  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ประเด็นที่ ๒ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  ประธานกรรมการ 
งานประกันคุณภาพฯกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน  กรรมการ 

   นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด   กรรมการ 



  นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด  กรรมการ 
  นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการ 

นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                   ประเด็นที่ ๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา       
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ  

  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวเยาวรัตนา พรรษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  นางทัศนีย์        วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 
  นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์  กรรมการ 
  นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวจีระภา    ชินภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายศิรวิชญ์    ประยูรวิวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ประเด็นที ่๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 นางสาวทันยา    ใจนันตา   ประธานกรรมการ 

นายปวิตร      สมนึก   กรรมการ 
  นางวันเพ็ญ     สุขสมพืช  กรรมการ 
 นายวัชระ    เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
 นายก าพล    จางจะ   กรรมการ 
 หัวหน้าศูนย์ทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ 
 นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวปรัชญา    การรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ประเด็นที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

   นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์  ประธานกรรมการ 
งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน  กรรมการ 

   นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการและเลขานุการ 
   
 



คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๓  
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
คณะกรรมกำรมำตรฐำน 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางโสภา  พงศเ์ทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 

   นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
  นางสาวอัญชนา  แซ่จิว   กรรมการ 
  นางสาวจีระภา  ชินภักดี   กรรมการ 
  นางสาวนงคราญ  ค าลัยวงษ์  กรรมการ 
  นางปัทมา  รัตนจ านง  กรรมการ 
  นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
ประเด็นพิจารณา  
 ประเด็นที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
  ประเด็นที่ ๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ประเด็นที่ ๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 

นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่คณะกรรมกำรมำตรฐำน 
 ๑. วางแผนในการรวบรวมเอกสาร สังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ทุกประเด็น 
พิจารณาร่วมกัน 
 ๒. ประชุมแบ่งหน้าที่ให้กับทีม และเป็นผู้น าในการวิเคราะห์ประเด็นการพิจารณา เพ่ือให้สามารถ 
รวบรวมเอกสาร ข้อมูล สารสนเทศได้ตรงประเด็น เชื่อถือได้และเกิดประสิทธิผล 
 ๓. สร้างความเข้าใจ และบรรยากาศในการท างานให้กับบุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 
 หน้ำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๑. ด าเนินการให้มีการจัดท า รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้ครบถ้วน เหมาะสม เชื่อถือได้และมี 
ประสิทธิผล ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐาน 
 ๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อการตรวจสอบ
และประเมินผลจากคณะกรรมการ 
 ๓. จัดแสดงผลการด าเนินการเพ่ือพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
 
 
 



 ๔. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่  
นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 
   นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที่ 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่และโต๊ะส าหรับวางบอร์ดและเอกสารในแต่ละด้านให้พร้อมส าหรับการ
ประเมิน 
 ๒. จัดบรรยากาศในห้องการประเมิน ให้สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม 
 
 ๕.คณะกรรมกำรจัดท ำวิดีทัศน์ 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย กรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ  กรรมการ 
   นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา กรรมการ 
   นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ 
   นายก าพล   จางจะ    กรรมการ 
   นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 

นายสุริยา      ทรัพย์เฮง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ 
 ๑. ประสานงานกับมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดท าวิดีทัศน์ 
 ๒. จัดท าวิดีทัศน์ น าเสนอต่อคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับเวลา น่าสนใจและสื่อ
ความหมายในมาตรฐานต่างๆได้ดีเยี่ยม 
 
 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม 

นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์         แก้มทอง กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการ 
นายนิธิภัทธ์  สร้อยเชื้อดี กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ 
นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว กรรมการ 
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ กรรมการ 

   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ 
 จัดเตรียมอาหาร และอาหารว่าง เครื่องดื่มให้มีความพร้อม เหมาะสมและเพียงพอ 
 
 



 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ  
   นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  กรรมการ 
   นางสาวณัฐพร  อ้วนล่ า  กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ  กรรมการและเลขานุการ 
  
 หน้าที่  
 ต้อนรับและดูแล คณะกรรมการและผู้ร่วมรับการประเมิน 
 
 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  

นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นางสาวเมทิตา  ชัยมา  กรรมการ 
   นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมการ 
   นายชนินทร์  บัวแจ้ง  กรรมการ 
   นางสาวลาวัลย ์  คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ 
 ๑. จัดล าดับการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการและจัดท าก าหนดการในวันที่รับการ
ประเมิน 
 ๒. เป็นพิธีกร และประสานการน าเสนอต่องานต่อคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
  นายปวิตร   สมนึก  กรรมการ  
  นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี  กรรมการ  
  นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข  กรรมการ  
  นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล กรรมการ  
  นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมการ   
  นายสุริยา      ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
  นายก าพล   จางจะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   
๑.  บันทึกภาพการจัดด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามค าสั่งเพ่ือเก็บข้อมูลในการด าเนิ นงานของ

โรงเรียน 
๒.  อ านวยการความสะดวก ติดตั้งเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จอฉายภาพ 
๓.  จัดเตรียมวิดีทัศน์ ข้อมูล Power Point ผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อเปิดแนะน าคณะกรรมการ 
๔. จัดท าป้ายการประเมินด้วยข้อความว่า 
 
 



 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
ทั้งนี้ เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา ต่อไป 

 

                  สั่ง   ณ   วันที่   ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
                (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที ่๔ 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 
วันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



ก าหนดการประเมินประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. รอบ ๔ 
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  
๗.๐๐ - ๗.๓๐  น.   ผู้ประเมินเดินทางถึงโรงเรียน 
๗.๓๐ - ๘.๓๐ น.  ผู้ประเมินสังเกตการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.  ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ประเมิน แนะน าคณะกรรมสถานศึกษา สมาคม 
   ผู้ปกครองและฝ่ายบริหารของโรงเรียน 
๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.  ผู้ประเมินกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ 
๙.๓๐ - ๙.๔๐ น.  ชม VTR  แนะน าโรงเรียน 
๙.๔๐ - ๑๐.๒๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวถึงผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice)  
   และแนวทางการบริหารโรงเรียน 
๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวถึงบทสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ 
   ผู้บริหาร ๓ ด้าน  
๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐ น.  ตัวแทนโรงเรียนน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนทั้ง ๓  
   มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นพิจารณา 
๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมผู้ปกครอง กล่าวถึงการมีส่วนร่วมและ 
   การบริหารจัดการในโรงเรียน 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะผู้ประเมินด าเนินการตามขอบข่ายและประเด็นพิจารณาท่ีก าหนด 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผู้ประเมินสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน หัวหน้าประเด็นพิจารณา 
 
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  
๘.๐๐ - ๘.๓๐ น.  คณะผู้ประเมินแจ้งก าหนดการในการประเมินคุณภาพในวันที่ ๒ 
๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ผู้ประเมินด าเนินการประเมินโดยการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
   โดยแยกตามมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สัมภาษณ์เพ่ิมเติมผู้บริหาร และสุ่มนักเรียนสัมภาษณ์ 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะผู้ประเมินน าข้อค้นพบที่ได้มาอภิปรายร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  คณะผู้ประเมินเสนอข้อสังเกต และสรุปผลการประเมินด้วยวาจา กับครูและ 
   บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวขอบคุณคณะผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพ  
 
 


