
  
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี    ๒๓๖  / ๒๕๕๖ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำตำมองค์ประกอบ 

ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
............................................................ 

เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบบริหารและจัดการ ส าหรับเตรียมการรับการประเมินจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำท่ี   ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์  สนั่นไหว   กรรมการ 
นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
นางทัศนีย ์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางแสนสุข  ค าแก้ว   กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต กรรมการ 
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นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนาร ี   กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ   
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวภาชินี  รัตนศรีปญัญะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำท่ี   ๑. วางแผนก ากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  ทบทวน  รวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และน าผลการประเมินเสนอ
ให้ฝ่ายบรหิารน าไปเป็นข้อมลูพื้นฐานที่จ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๒. ประสานงานเพื่อใหก้ารประเมินผลงานตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด าเนินงานอยู่ในกระบวนการท างานปกติของบคุลากร  

๓. มอบหมายใหเ้ลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการประสานงานในการรวบรวมข้อมลู 
๓.  คณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมองค์ประกอบของกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
องค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบง่ช้ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่

กระทรวงศึกษาประกาศใช้ 
1.2 พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งช้ีที่สะท้อนอัตลกัษณ์และมาตรการสง่เสรมิของ

สถานศึกษา 
1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแตล่ะมาตรฐานและตัวบง่ช้ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ให้กลุม่ผูเ้กี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกรับทราบ 
นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวภาชินี  รัตนศรีปญัญะ  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์  กรรมการ 
นางสาวนิตติกา  แสงสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง 
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2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนทีส่ะท้อนคุณภาพ

ความส าเรจ็อย่างชัดเจนและเป็นรปูธรรม โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกจิกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย

ใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างองิได้ ใหค้รอบคลมุการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และ
การบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2.4 ก าหนดแหลง่เรียนรู้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ินจากภายนอกที่ให้การสนบัสนุนทางวิชาการ 
2.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนร่วม 

รับผิดชอบและด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบดิา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน 
ชุมชนและท้องถ่ิน 

2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพให้สอดคลอ้งกบักจิกรรม โครงการ 
2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

2.9 จัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปทที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.10 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัตกิารประจ าปทสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปทต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ 

นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ  กรรมการ 
นางทัศนีย ์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางสาวจริา  จั่นเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ  
3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบรหิารของสถานศึกษาทีเ่อือ้ต่อการพฒันาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
3.2 ก าหนดผู้รบัผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปจัจบุัน สะดวกต่อ

การเข้าถึงและการให้บริการหรือการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานต้นสังกัด 

3.3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารจัดการศึกษาและการพฒันาการเรียนการสอน 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์   กรรมการ 
นางสาวพรรณิภา  สีลาโส   กรรมการ 
นางสาวจุฬาลกัษณ์ วงศ์ค าจันทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
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องค์ประกอบท่ี 4 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปทแต่ละปทสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกจิกรรมโครงการที่

ก าหนดไว้ 
4.2 ผู้รับผิดชอบและผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ ได้

ก าหนดอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลสงูสุด 

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ 
นางล าพอง   พูลเพิม่   กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ  กรรมการ 
นางแสนสุข  ค าแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
5.1 ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา 
5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
5.3 รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงพฒันา 
5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมอืในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  ประธานกรรมการ 
นายเล็ก   สินวิชัย   กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชัย       กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนาร ี   กรรมการ 
นางสาววราล ี  สินธุวา   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่

หน่วยงานต้นสงักัดข้ึนทะเบียนไว้ อย่างน้อย1 คน เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อย ปทละ 1 ครั้ง 

6.2 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์  ประธานกรรมการ 
นายอนุชา  ค าแดง   กรรมการ 
นางสาวเกวล ี  บุญบา   กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
นางสาวเยาวรัตนา พรรษา   กรรมการ 
นางสาวสุกญัญา  มหาฤทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
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องค์ประกอบท่ี 7 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
7.1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปทที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน

คุณภาพผู้เรียนและผลส าเรจ็ของการบรหิารจัดการศึกษา ตามรูปแบบทีห่น่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

7.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

7.3 เผยแพรร่ายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวภาชินี  รัตนศรีปญัญะ  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์  กรรมการ 
นางสาวนิตติกา  แสงสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและเลขานุการ 

 
องค์ประกอบท่ี 8 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 
8.1 ส่งเสรมิแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุง่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง

ให้เกิดข้ึนกบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็น
วัฒนธรรม ในการท างานปกติของสถานศึกษา 

8.2 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเลือกสรรข้อมลูสารสนเทศ เพื่อน าไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
บรหิารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

8.3 เผยแพรผ่ลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพฒันา 
นางพัชร ี  ระมาตร ์  ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนาร ี   กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 

        

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๓๐   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    สั่ง   ณ   วันที่   ๓๐   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
     
     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


