
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๐๑๗/๒๕๖๒ 
   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................ 
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗  กำหนดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  ๔๘ 
กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ 
เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานระบบการประก ันค ุณภาพภายในและกา รประเม ินค ุณภาพภายนอก  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามมาตราท่ี ๓๙ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
 นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ  

  นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 

 นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. ให้นโยบายในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๒. กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธาน 

 นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธาน 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธาน 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 



๒ 

 

นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   คำดี    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 
   นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
   นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           หน้าที่    
๑. วางแผนการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๒. กำกับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน 
๓. วางแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
๓.  คณะกรรมการดำเนินการ ๔ มาตรฐาน 

๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ประเด็นพิจารณา 
๑. มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 



๓ 

 

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  

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

    ๓.๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
 คณะกรรมการมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   คำดี    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 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
 



๔ 

 

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดำเนินการ   

ตัววัดคุณภาพ 
 ประเด็นที่ ๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
 ๑.๑ การอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 
  นางสาวภัทรนุช    คำด ี   ประธานกรรมการ 
  นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
  นางสาวเกวลี    เงินศรีสุข  กรรมการ 
  นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต   กรรมการ 
  นางสาวอุษณีษ์    อ่อนแท้   กรรมการ 
  นางสาวทวินันท์   ใสขาว   กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 
  นายสมพร    โพธิ์ศรี   กรรมการ 
  นางสาวสุนทรี    วีระปรีชา  กรรมการ 
  นางสาวอโนชา    โปซิว   กรรมการ 
  นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการ 
  นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๒ การอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  นางนลินพร     สมสมัย   ประธานกรรมการ 
  นางสาวจิรา        จั่นเล็ก   กรรมการ 
  นางสาวอรวรรยา     ภาคคำ   กรรมการ 
  นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
  นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางทิพย์จันทร์    หงษา   กรรมการ 
  นายสุชาติ     รัตนเมธากูร  กรรมการ 
  นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  กรรมการ 
  นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
  นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์  กรรมการ 
  นางสาววิไลพรรณ   คงด ี   กรรมการ 



๕ 

 

  นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ 
  นางสาวศิริมา    บุญสวัสดิ์  กรรมการ 
  นายชนินทร์    บัวแจ้ง   กรรมการ 
  นางสาวญาณศิา   ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
  นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน  กรรมการ 
  นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง   กรรมการ 
  นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
  นายศักรินทร์    ศรีตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวจินต์จุทา   เกสร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายนพดล    คำพร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๓ การคิดคำนวณ  
  นางธัญญา    สติภา   ประธานกรรมการ 
  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
  นางสาววิลัยภรณ์   ปิยะวงค์   กรรมการ 
  นายทินกร    พานจันทร์  กรรมการ 
  นางสาวสุภิดา    โลเกษ   กรรมการ 
  นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
  นางสาวพัชราวัลย์   บุตรพรม  กรรมการ 
  นางสาวอลิษา    ไชยรินทร์  กรรมการ 
  นายชนเมธี    ศรีษะเทือน  กรรมการ 
  นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
  นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง  กรรมการ 
  นางสาวอนุสรา    สุขสุคนธ์  กรรมการ 
  นางสาวอริสา  แช่มชื่น   กรรมการ 
  นางสาวจิราพร  เวียงชนก  กรรมการ 
  นางสาวณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



๖ 

 

  ประเด็นที่ ๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  นางสาวมณทิพย์    เจริญรอด  ประธานกรรมการ 
  นางสาวฌัชชา     ปัญญาเมา  กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ์  กรรมการ 
  นางสาววราลี     สินธุวา   กรรมการ 
  นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา   กรรมการ 
  นางสาววณิชชา    เอนกวิชวิทยา  กรรมการ 
  นางสาวศศิธร    เมืองมูล   กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี    สุขเจริญ   กรรมการ 
  นางสาวจุฑารัตน์   เกาะหวาย  กรรมการ 
  นางสาวกุลยา    บูรพางกูร  กรรมการ 
  นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท์  กรรมการ 
  นางสาวอาภาพร   ภิระบรรณ์  กรรมการ 
  นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
  นางสาวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
  นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ 
  นางสาวกนกภรณ์   โพธิ์เขียว  กรรมการ 
  นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ  กรรมการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการ 

  นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล   กรรมการ 
  นางสาวชื่นกมล    คงหอม   กรรมการ 
  นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววิไลพรรณ   คงดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ประเด็น ๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  นายสมุฎฎิ์    ภาษาด ี   ประธานกรรมการ 

  นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์  กรรมการ 
  นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
  นางสาวจีระภา    ชินภักดี    กรรมการและเลขานุการ 
  นางปัทมา    รัตนจำนงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๗ 

 

 ประเด็น ๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  นายสุวิท     ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ 
  นายเสถียร   บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
  นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการ 
  นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  นายสุริยา    ทรัพย์เฮง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 ประเด็น ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
   นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
   นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงค์   กรรมการ 
   นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
   นางสาวทวินันท์   ใสขาว   กรรมการ 
   นางปัทมา    รัตนจำนงค์  กรรมการ 
   งานวัดผลทุกกลุ่มสาระฯ    กรรมการ 
   นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวสุภิดา  โลเกษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
  ประเด็น ๖ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   นางพัชรา    ไตรยวงศ์  ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์  กรรมการ 
   นายเพชร     สาระจันทร์  กรรมการ 
   นางสาวนฤมล    รับส่ง   กรรมการ 
   นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี  กรรมการ 
   นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา   กรรมการ 
   นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
   นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 

  นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
   นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
   นายศราวุธ    คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๘ 

 

คณะกรรมการมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

  นางปานทิพย์            สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
  นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 

  นายสุมังครัตน์    โคตรมณี  กรรมการ 
  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล   กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ์  กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
  นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ 

นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์  กรรมการ 
  นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการและเลขานุการ 
  นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการดำเนินการ 

ตัววัดคุณภาพ 
 ประเด็นที่ ๑ ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึกท่ีดีตามที่

สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  นางสาวนฤมล  รับส่ง   ประธานกรรมการ 

  นายสุมังครัตน์    โคตรมณี  กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์   กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน   กรรมการ 
  นายศราวุธ    คารมหวาน  กรรมการ 
  นายสัณห์    พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 
  นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายนพดล    คำพร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
 
  



๙ 

 

ประเด็นที่ ๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

  นางสาวชลิตา     บุญรักษา  ประธานกรรมการ 
  นางนวรัตน์       นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์     ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
  นายสัณห์    พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 

   นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย   กรรมการ 
  นางสาวภัทรนันท์    แดนวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวเมทิตา    ชัยมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ประเด็นที่ ๓ ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
 แตกต่างและหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

  นางสาวรัตยา    ร่างกายด ี  ประธานกรรมการ 
  นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา  กรรมการ 
  นายปวิตร      สมนึก   กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน   กรรมการ 
  นางบุญเยี่ยม    พิทักษ์วงค ์  กรรมการ 
  นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
  นางสาวทันยา    ใจนันตา   กรรมการ 
  นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ   กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล   กรรมการ 
  นางสาวพรทิวา    สมเนตร์   กรรมการ 
  นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร   กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์  กรรมการ 
  นางสาวสุทธิดา    แซ่หล่อ   กรรมการ 
  นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ 
  นางสาวปรัชญา  การรักษา  กรรมการ 
  นางสาวชื่นกมล    คงหอม   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ว่าที่ร้อยตรหีญิงปริยากร  งามตรง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๐ 

 

       ประเด็นที่ ๔ ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์  จอมทอง   ประธานกรรมการ 
นายณรงค์       หนูนารี   กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
นายศักรินทร์    ศรีตระกูล  กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรวลี    สุขสอาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกุลยา    บูรพางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 

                         ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๓.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ       
         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
     คณะกรรมการมาตรฐาน 

 นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 

 นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 

  นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 

      นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๑ 

 

   นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 คณะกรรมการดำเนินการ 
ตัววัดคุณภาพ 

 ประเด็นที่ ๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดอย่างชัดเจน 
  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   ประธานกรรมการ 

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน   กรรมการ 
  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ประเด็นที่ ๒ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  ประธานกรรมการ 
งานประกันคุณภาพฯกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน  กรรมการ 

   นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
   นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด   กรรมการ 

  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
                   ประเด็นที่ ๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา       
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ  
นายสุพัฒน์ชัย            พงศ์เกสา  กรรมการ 

  นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 



๑๒ 

 

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  

  นางวันเพ็ญ     สุขสมพืช  กรรมการ 
 นายวัชระ    เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
 นายกำพล    จางจะ   กรรมการ 

   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ 
 หัวหน้าศูนย์ทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ 
 นายปวิตร      สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวปรัชญา    การรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ประเด็นที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

   นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์  ประธานกรรมการ 
งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน  กรรมการ 

   นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการและเลขานุการ 
       

คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 



๑๓ 

 

 คณะกรรมการมาตรฐาน 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   คำดี    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 
  นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์  กรรมการ 

นางสาวทันยา    ใจนันตา   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการดำเนินการ   

ตัววัดคุณภาพ 
 ประเด็นที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
  ประเด็นที่ ๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ประเด็นที่ ๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 



๑๔ 

 

นางสาวภัทรนุช   คำดี    กรรมการ 
  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่คณะกรรมการมาตรฐาน 
 รวบรวมข้อมูลจากทุกตัววัดคุณภาพ และดำเนินการ 
๑) ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ คุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 
๒) ประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 
๓) สรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 
๔) รวมแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
๕) ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐานไปยังงานประกันคุณภาพ 
 
หน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ 
๑) เก็บรวบรวบข้อมูล  ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาตัววัดคุณภาพที่รับผิดชอบ 
๒) ประเมินคุณภาพการศึกษาตัววัดคุณภาพที่รับผิดชอบ 
๓) สรุปรายงานประเมินตนเองวัดคุณภาพที่รับผิดชอบส่งหัวหน้ามาตรฐานเพื่อจัดทำรายงาน
ประจำปีต่อไป 
๔) จัดทำแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
๕) ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐานไปยังงานประกันคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  ประธานกรรมการ 
นางสาวทันยา    ใจนันตา   กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง   กรรมการ 

  นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
  นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการ 

นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 

 นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
 นางสาวณิชพัณณ ์  เฉลิมพันธ์  กรรมการ 

นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 

  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ  

  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
๑)  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการดำเนินงาน  ออกแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
วิเคราะห์ และแปลผล 
๒) จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน  การพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สรุปผลการพฒนา
และการนำไปใช้ และภาคผนวก 
๓) นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน พิจารณา
ให้เห็นความชอบ 
๔) รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง (ครู  ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด) 
 



๑๖ 

 

  ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 

                                    สั่ง   ณ   วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                         (นางสาวจนิตนา  ศรีสารคาม) 

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


