
  
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๕๖๒   / ๒๕๕๗    
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  

และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗               
............................................................ 

เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗ เป็นไป             
ตามแผนการด าเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารและจัดการ  ส าหรับการเตรียมรับการประเมินภายใน  จากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางวรรณี   บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์  สน่ันไหว   กรรมการ 
นางสาวศิริพร  โกมารกุล   กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบสี   กรรมการ  
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด   กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
 



 ๒ 
 

นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้ำที ่ ๑. ศึกษามาตรฐานและตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๒. ประชุมวางแผนเตรียมจัดเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอยตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
   ๓. ชี้แจงคณะกรรมการมาตรฐานและตัวบ่งชี้เก่ียวกับขั้นตอนการตรวจสอบและการติดตามการด าเนินงาน 
   ๔. ร่วมประชุมรับการประเมิน ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการตรวจเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ๕. ด าเนินการรับการประเมินคุณภาพทั้งจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ส านักงานคณะกรรมการ 
                                        การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

๓.  คณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำรำยมำตรฐำน 
๓.๑   มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
ตัวบ่งชี้ 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหต ุ 
      และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้ารว่มกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

นางปานทิพย์   สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  รองประธานกรรมการ 
นางพรพรรณ   ยวดยิ่ง   กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางจุฑามาศ   วานิชชัง   กรรมการ 

   นางณัฏฐ์ธยาน์  สน่ันไหว   กรรมการ 
   นายพิราม   ภูมิวิชิต   กรรมการ 
   นางสาวชลิตา  บุญรักษา   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
 ตัวบ่งชี้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า รว่มอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม       

 



 ๓ 
 

นางปานทิพย์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
นางล าพอง  พูนเพิ่ม   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชลี     เขมะประภา  กรรมการ 
นางอุษณีษ์  อ่อนลมูล   กรรมการ 
นางสาววันนภา  สายพิมพิน  กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พุลสวัสดิ์   กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณิชา  แสงทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหลง่เรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟงั ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

   นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
   นางสาวภัทรนุช   ค าดี   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวอรสา   ชาติรัมย์   กรรมการ 
   นายสมพร   โพธ์ิศรี   กรรมการ 
   นายทินกร   พานจันทร์  กรรมการ 
   นายปวิตร   สมนึก        กรรมการ 
   นายภาคภูมิ   แก้วเย็น   กรรมการ 
   นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
   นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ  กรรมการ 

นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวเกวลี  บุญบา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแกป้ัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 

   ตัวบ่งชี้ 
 ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 ๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 ๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
 ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
   นายเล็ก   สินวิชัย   รองประธานกรรมการ 

นางสาวสุวรรณี     พิริยะประทาน  กรรมการ 
นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์  กรรมการ  
 



 ๔ 
 
นางพจมาน  ชีววัฒนา   กรรมการ    
นายสาธิต   แก้วศรีจันทร์  กรรมการ 

   นางสาวอาภรณ์   ผาลา   กรรมการ 

   นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์   กรรมการ 
   นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการและเลขานุการ 
   นายไพโรจน์  อินต๊ะภา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเปน็ตำมหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

   นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริพร   โกมารกุล   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา   กรรมการ 
   นางสาวศิราภร   นาบุญ   กรรมการ 
   นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการ 
   นางสาววราลี  สินธุวา   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวจันทิมา  สุระเกตุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นไดแ้ละมีเจตคติที่ดตี่ออำชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ  
นางสาวลักษณา     อังกาบสี   รองประธานกรรมการ 
นายอุสาห์      เพชรประพันธ์  กรรมการ 
นางสาวนงพร   จู่พิชญ์   กรรมการ 
นางกาญจนา   ศิริมหา   กรรมการ 
นางทิพย์จันทร์  หงษา   กรรมการ 
นายศุภกิจ    หนองหัวลิง  กรรมการ 
นายสุเนตร   ศรีใหญ่   กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ    เซียสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
นายก าพล  จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



 ๕ 
 

๓.๒  มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
      ศักยภาพของผู้เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
๗.๔ ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 
      จัดการเรียนรู ้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรมการ  
นางทัศนีย์  วงค์เขียว   รองประธานกรรมการ 

   นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการ 
   นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด   กรรมการ 
   นางสาวพรสุดา  มินส าโรง   กรรมการ 

นางนลินพร   สมสมัย   กรรมการ 
นางพิมพ์สุภัค  บุบผา   กรรมการ 
นางสาวศศิธร  เมืองมูล   กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  ซาซิโย   กรรมการและเลขานุการ 

    นางสาวรัตยา  ร่างกายดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บรหิำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี้ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และ 
      การจัดการ 
๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
๘.๖ ผูบ้ริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

    นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
    นางกาญจนา   สินวิชัย       รองประธานกรรมการ 
    นางกุณฑลี    เจษฎาวัลย์  กรรมการ 
    นางแสนสุข   ค าแก้ว   กรรมการ 
    นางสาวมลิวรรณ  ไชยรักษ์   กรรมการ 
     



 ๖ 
 

    นางสาววิไลรักษ์  กระลาม   กรรมการ 

         นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด 
                  ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
      เป้าหมาย 
๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายปุ้ย   คงอุไร   รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์  กรรมการ 
นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์  กรรมการ 
นางสาวพรรณิภา  สีลาโส   กรรมการ 
นางสาวอรณัท  รัตนอ าภา  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการและเลขานุการ 
นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
ตัวบ่งชี้ 
 ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
 ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
 ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ดว้ยตนเอง 
 ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวปทุม  โศภาคนี   กรรมการ 
นางสาวพอพิศ  แก้วคูณ   กรรมการ   
นางสาวกุลยา  บูรพางกูร   กรรมการ    
นางธัญญา  สติภา   กรรมการและเลขานุการ 
นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 ๗ 
 

มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่สง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 
ตัวบ่งชี้ 

๑๑.๑ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ 
        ใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  รองประธานกรรมการ 
นายมนตรี  สุขสวัสดิ์   กรรมการ 
นายเพชร   สาระจันทร์  กรรมการ 
นางชนิสรางค์  ปรากฏชื่อ  กรรมการ 
นางสาวสุทธิดา  แช่หล่อ   กรรมการ 
นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช   กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชกุล   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมีนา  โอษฐงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   รองประธานกรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์   กรรมการ 
นางสาวกวิณวัณณ์  กาฬดิษฐ์   กรรมการ 

   นางสาวอินทิรา  จ่ันโต   กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธ์ิ   กรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังโพธ์ิ   กรรมการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการ  
นางสาวจุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 ๘ 
๓.๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
        สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร 
        ที่เก่ียวข้อง 

นางทองกราว  เสนาขันธ์   ประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  รองประธานกรรมการ 
นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ 
นางวราภรณ์  แก้วเชาวรัมย์  กรรมการ 
นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา  กรรมการ 
นางสาวปรัชญา  การรักษา   กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      

๓.๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน ์ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
ตัวบ่งชี้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   รองประธานกรรมการ 
นายอุตสาห์  สังขรัตน์   กรรมการ 
นางธนภร   เนตรสว่าง  กรรมการ 
นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายสุวิท   ปิ่นอมร   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓.๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับ 
          คุณภำพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย  รองประธานกรรมการ 
นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล  กรรมการ 



 ๙ 
 
นางสาวมยุรี  ม่ิงมงคล   กรรมการ 
นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา  กรรมการ 
นายเศรษฐ์โสรธ ชื่นอารมณ์  กรรมการ 
นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี   กรรมการ 
นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจารุวรรณ จันทะราม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑. จัดท ากรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ๒. จัดท าเครื่องมือการประเมินตามกรอบมาตรฐาน 
 ๓. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล  วิเคราะห์  อภิปราย สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๔. ตรวจติดตามการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามแผนการตรวจติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ           
ในสว่นที่มีความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๕. จัดท าและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 ๖. รับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
 ๗. จัดเก็บหลักฐานการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
             

 

    ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    สั่ง   ณ   วันที่   ๑   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                        
     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


