
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๑๓๙/๒๕๖๓ 
   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

............................................................ 
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  ๔๘ 
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ 
เ พ่ือให้การด า เนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามมาตราท่ี ๓๙ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ  

  นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 

 นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. ให้นโยบายในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๒. ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธาน 

 นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธาน 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธาน 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 



๒ 

 

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 
   นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
   นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 
๓.๑  คณะกรรมกำรกำรน ำเสนอและให้ข้อมูลผลกำรกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 

  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด  กรรมการ 



๓ 

 

  นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 

  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที ่ ประสานในการด าเนินงานกับคณะกรรมการด าเนินงานทุกมาตรฐานในการจัดท า SAR  ให้
สมบูรณ์และเป็นคณะเตรียมข้อมูล  Power point ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม
เพ่ือน าเสนอในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องมัลติมีเดีย  

 
๓.๒  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนให้ข้อมูลและสัมภำษณ์ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  ประธานกรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ 

  นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง  กรรมการ   
   นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
   นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม   กรรมการ 

  นางสาววิไลพรรณ   คงดี   กรรมการ 
  นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี   กรรมการ 
  นางสาวนงคราญ   ค าลัยวงษ์  กรรมการ   

   นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
   นางสาวชื่นกมล  คงหอม   กรรมการ 
   นางสาวเมทิตา   ชัยมา    กรรมการ   
   นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง    กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการ   
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการ   
นางสาวพรวลี    สุขสอาด   กรรมการ   

   นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์  กรรมการ   
 นางสาวทัศนีย์  วงศ์เขียว  กรรมการ 
 นางสาวอัญชนา  แซ่จิว   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ   
  นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา   กรรมการ  

   นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการ 



๔ 

 

 นางสาวทันยา    ใจนันตา   กรรมการ  
 นางสาวปรัชญา    การรักษา  กรรมการ 

   นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำที ่ จัดวางเอกสารหลักฐาน  และแฟ้มกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนที่รับผิดชอบที่ห้อง มัลติมีเดีย และ

ให้ข้อมูล-ตอบค าถามตามประเด็นมาตรฐานต่างๆ  วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

๓.๓  ฝ่ำยสถำนที่ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการ 
   นักการภารโรง    กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายศักรินทร์  ศรีตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ด าเนินการจัดสถานที่  ณ ห้องมัลติมีเดีย เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 
 
๓.๔  ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุวิท  ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
   นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ 
   นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี  กรรมการและเลขานุการ 
   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายก าพล  จางจะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ 

๑. บันทึกภาพการจัดด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามค าสั่งเพ่ือเก็บข้อมูลในการด าเนินงาน
โรงเรียน 

๒. อ านวยความสะดวก  ติดตั้งเครื่องเสียง  คอมพิวเตอร์  สัญญาณการน าเสนอออนไลน์ 
๓. จัดเตรียมวิดีทัศน์  ข้อมูล  Power point  ผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษา  กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อเปิดแนะน าคณะกรรมการ 
 
 

 



๕ 

 

๓.๕ ฝำยพิธีกร 
นางสาวเมทิตา   ชัยมา    

 หน้ำที่  เปนพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
 

  ทั้งนี้ เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 

                                    สั่ง   ณ   วันที่  ๒๑   กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
                         (นางสาวจนิตนา  ศรีสารคาม) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

 

 

 
 

ก าหนดการวันประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันพุธ ที่ ๒๙  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องมัลติเดีย  

 
๑๓.๐๐ –  ๑๓.๒๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ประเมิน  
๑๓.๒๐ –  ๑๔.๐๐ น.     ตัวแทนโรงเรียนน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนทั้ง  
                               ๓ มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นพิจารณา 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้ประเมินสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน หัวหน้าประเด็นพิจารณา       
                               เลขาฯประเด็นพิจารณา 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวขอบคุณผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพภายใน             
                               สถานศึกษา 
 


