
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  066/2566 
   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

............................................................ 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47  กำหนดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  48 กำหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมิน
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามมาตราที่ 39 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
     นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ   ประธานกรรมการ  

   นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
    นายปวิช           เรืองวรัชกุล  กรรมการ 
    นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    กรรมการ 
    นางสาวพนิดา   ยอดรัก    กรรมการ 

 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

1. ให้นโยบายในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
2. กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
     นางปานทิพย์            สุขเกษม    รองประธานกรรมการ  

    นายปวิช   เรืองวรัชกุล   รองประธานกรรมการ  
      นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    รองประธานกรรมการ  
    นางสาวพนิดา   ยอดรัก    รองประธานกรรมการ 
    นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
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นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์   กรรมการ 
นายทินกร   พานจันทร์  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ์   กรรมการ 

  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์   กรรมการ 
   นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี  กรรมการ 
   นางสาวเจนจิรา      เพ็งจันทร์  กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   กรรมการ 
   นายศราวุธ   คารมหวาน   กรรมการ 

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา   สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายสราวุธ   รัตนนท์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           หน้าที่    
1. วางแผนการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2. กำกับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง 4 มาตรฐาน 
3. วางแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
4. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
3. คณะกรรมการดำเนินการ 

3.1  คณะกรรมการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิวา   สมเนตร์   กรรมการ 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 

  นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการ 
   นายสราวุธ   รัตนนท์    กรรมการ 
  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่ ประสานในการดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกมาตรฐานในการจัดทำ SAR  ให้
สมบูรณ์และเป็นคณะเตรียมข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมเพ่ือนำเสนอใน
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 

 
3.2  คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและใหส้ัมภาษณ์ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
   ⚫ การอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 
    นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย์  ประธานกรรมการ 
    นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง   กรรมการ 
   ⚫ การอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
      นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร์   ประธานกรรมการ 
    นายนพดล   คำพร    กรรมการ 
   ⚫ การคิดคำนวณ 
    นายทินกร   พานจันทร์   ประธานกรรมการ 
    นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม   กรรมการ 
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์   ประธานกรรมการ 
    นายกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์   กรรมการ 
   3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์   ประธานกรรมการ 
    นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ   กรรมการ 
   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    นางสาวนงคราญ     คำลัยวงษ์   ประธานกรรมการ 
    นางสาวปัทมา   รัตนจำนงค์   กรรมการ 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา   ประธานกรรมการ 
    นางสาววิไลวรรณ   เบอร์ด ี    กรรมการ 
 
 



 
4 

 

   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    นายศราวุธ   คารมหวาน   ประธานกรรมการ 
    นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี   รองประธานกรรมการ 
    นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ   กรรมการ 
  1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และจิตสำนึกที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    ประธานกรรมการ 
    นางสาวศยามล   ดีวิลัย    กรรมการ 
    นางสาวพรวลี   สุขสอาด   กรรมการ 
   2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
    นางสาวชลิตา   บุญรักษา   ประธานกรรมการ 
    นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ 

   3) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
     และหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
    นางสาวรัตยา   ร่างกายดี   ประธานกรรมการ 
    นางสาวชื่นกมล   คงหอม    กรรมการ 
   4) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
    นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย   ประธานกรรมการ 
    นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์   รองประธานกรรมการ 
    นางสาวพรวลี   สุขสอาด   กรรมการ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ⚫ กลุ่มบริหารวิชาการ 
    นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท์   ประธานกรรมการ 
    นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา     กรรมการ 
   ⚫ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    ประธานกรรมการ 
    นางอรอนงค์   ชาญรอบ   กรรมการ 
   ⚫ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    นางสาวพนิดา   ยอดรัก    ประธานกรรมการ 
    นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ   กรรมการ 
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   ⚫ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    นางปานทิพย์   สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
     นางสาวสมฤดี   เจียรสกุลวงศ์   กรรมการ 
   ⚫ กลุ่มบริหารทั่วไป 
    นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 
    นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต     กรรมการ 
   1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดอย่างชัดเจน 
    นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ   ประธานกรรมการ 
    นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์   กรรมการ 
   2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    นายศักรินทร์   ศรีตระกูล   ประธานกรรมการ 
    นางสาวศศิตา   อยู่ยืน    กรรมการ 
   3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  ประธานกรรมการ 
    นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก   กรรมการ 
   4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    นางปานทิพย์   สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
    นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ 
   5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    นางสาววทันยา   ใจนันตา   ประธานกรรมการ 
    นางสาวณิชชา    บุตรสีมาตร   กรรมการ 
   6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ    ประธานกรรมการ 
    นางสาวสุมินญา   นอลา   กรรมการ 

  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
   ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์   ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ  สนามไชย   กรรมการ 
   นางสาวศศิตา   อยู่ยืน    กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   นายทินกร   พานจันทร์   ประธานกรรมการ 
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   นายชนเมธี   ศรีษะเทือน   กรรมการ 
   นางสาวอริสา   แช่มชื่น     กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
   นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์   ประธานกรรมการ 
   นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ   กรรมการ 
   นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว   กรรมการ 
   นางสาวศยามล   ดีวิลัย    กรรมการ 
   นางสาวสุลาวัลย์    บุริจันทร์   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   นางสาวรัตยา   ร่างกายดี   ประธานกรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ    กรรมการ 
   นางสาวพรทิวา   สมเนตร์   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์   ประธานกรรมการ 
   นางสาวพรวลี   สุขสอาด   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   นางสาวชลิตา    บุญรักษา   ประธานกรรมการ 
   นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ 
    นางสาวเมทิตา   ชัยมา    กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี   ประธานกรรมการ 
   นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   นางสาวเจนจิรา    จันทร์เพ็ง   ประธานกรรมการ 
   นางสาวสมฤดี   จันทะคร   กรรมการ 
   นางสาวสุมินญา    นอลา    กรรมการ 
  ⚫ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   นายศราวุธ   คารมหวาน   ประธานกรรมการ 
   นางสาวอาภาภรณ์   อริวัน    กรรมการ 
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มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความรู้ (K) ทักษะ (P) และเจตคติ (A) เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ที่แต่ละระดับชัน้กำหนด 
   ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์   ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ  สนามไชย   กรรมการ 
   นางสาวศศิตา   อยู่ยืน    กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   นายทินกร   พานจันทร์   ประธานกรรมการ 
   นายชนเมธี   ศรีษะเทือน   กรรมการ 
   นางสาวอริสา   แช่มชื่น     กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
   นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์   ประธานกรรมการ 
   นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ   กรรมการ 
   นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว   กรรมการ 
   นางสาวศยามล   ดีวิลัย    กรรมการ 
   นางสาวสุลาวัลย์    บุริจันทร์   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   นางสาวรัตยา   ร่างกายดี   ประธานกรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ    กรรมการ 
   นางสาวพรทิวา   สมเนตร์   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์   ประธานกรรมการ 
   นางสาวพรวลี   สุขสอาด   กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   นางสาวชลิตา    บุญรักษา   ประธานกรรมการ 
   นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ 
    นางสาวเมทิตา   ชัยมา    กรรมการ 
  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี   ประธานกรรมการ 
   นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 



 
8 

 

  ⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   นางสาวเจนจิรา    จันทร์เพ็ง   ประธานกรรมการ 
   นางสาวสมฤดี   จันทะคร   กรรมการ 
   นางสาวสุมินญา    นอลา    กรรมการ 
  ⚫ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   นายศราวุธ   คารมหวาน   ประธานกรรมการ 
   นางสาวอาภาภรณ์   อริวัน    กรรมการ 
หน้าที ่ รวบรวมข้อมูลหลักฐาน จัดทำข้อมูลประกอบการนำเสนอและส่งให้กับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3.3  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 
  นายศุภชัย   นัคราจารย์  กรรมการ  

   นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว     กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ดำเนินรายการตามกำหนดการ 
 
3.4  ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ 
   นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข   กรรมการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น    กรรมการ 
   นายกำพล  จางจะ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 

1. บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม 
2. อำนวยความสะดวกและติดตั้งเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จอฉายภาพในห้อง Conference 
3. จัดทำ VTR นำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 

 
3.5  ฝ่ายจัดสถานที่และสวัสดิการ 
   นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 
   นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี   กรรมการ 
   นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
   นางพัชรินทร์   มุ่งเงิน    กรรมการ 
   นายเจ๊ะกามา   สือนิ    กรรมการ 
   นายจิรัฏฐ์   จิระเดชประไพ   กรรมการ 
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   นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ์   กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ 
   1. จัดบริการอาหารสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน 
   2. จัดสถานที่ห้อง Conference ให้พร้อมรับการประเมินภายใน 

 
  ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 

                                    สั่ง   ณ   วันที่  3  มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

       
( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
ณ ห้อง Conference 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  
08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมการประเมิน  
    ณ ห้อง Conference 
09.00 – 09.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวศุภิสรา เสือทอง และนายวรพล สายโสภา 

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์ และแนะนำคณะผู้บริหาร 
งานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 

09.10 – 09.30 น. รับชม VTR แนะนำโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
09.30 – 09.45 น.  นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กล่าวเปิด 
    การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และบทสรุปผู้บริหาร 
09.45 – 10.00 น. รับชม VTR รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ประจำปีการศึกษา 2565 
10.00 – 11.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ประจำปีการศึกษา 2565  
11.00 – 11.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวปิดการประเมิน  
 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการประเมินในห้อง Conference แต่งกายชุดสุภาพ สวมใส่สูทสีดำ 
 

*********************************************************************************** 
 
 
 

        
 


