
  
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 

ที่  ๑๖๗  / ๒๕๕๘ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำตำมองค์ประกอบ 

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

เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบบริหารและจัดการ  ส าหรับเตรียมการรับการประเมินจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒๕๔๗  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภพิงษ ์  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นายสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นายสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภพิงษ ์  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ ์  กรรมการ 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ ์  กรรมการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ ์   กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์  สน่ันไหว   กรรมการ 
นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
นางทัศนีย ์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าด ี   กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต กรรมการ 
นายณรงค ์  หนูนารี   กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ   
 



 ๒ 
นางล าพอง  พูล เพิ่ม   กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางสาวเกษรา  ก้องศักดิศ์รี  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. วางแผนก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และน าผลการประเมินเสนอให้ฝ่ายบริหารน าไปเป็น
ข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒.ประสานงานเพื่อให้การประเมินผลงานตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงาน
อยู่ในกระบวนการท างานปกติของบุคลากร 

 ๓.มอบหมายให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงานในการรวบรวมข้อมูล 
๓.  คณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมองค์ประกอบของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
องค์ประกอบที่ ๑  กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษา
ประกาศใช้ 
๑.๒  พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา   
๑.๓  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ 
๑.๔  การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
กลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการ  
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ ์  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ ๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

๒.๑ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพ
จริง   
๒.๒  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒.๓  ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด 



 ๓ 
ประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การ ส่งเสริมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
๒.๔  ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
๒.๕  ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๖  ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กร  หน่วยงาน  
ชุมชนและท้องถิ่น  
๒.๗  ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 
๒.๘  เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
๒.๙ จัดท าแผนท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๑๐  ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบตัิการประจ าปสีู่การปฏบิตัิที่ชดัเจน 
๒.๑๑  เสนอแผนปฏิบตัิการประจ าปตี่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ  

นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ ์  ประธานกรรมการ   
นางทัศนีย ์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร กรรมการ 
นางสาวพรรณิภา  ลีลาโส  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์ กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ ๓  กำรจัดระบบบรหิำรและสำรสนเทศ 
๓.๑ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๓.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง
และการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
๓.๓ น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร จัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน 

   นางนภัสสรณ์  เกียรติอภพิงษ ์  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
   นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
   นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ ์  กรรมการ 
   นางสาวจฬุาลักษณ์ วงศค์ าจันนทร์  กรรมการ 
   นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 

นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ ๔  กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 



 ๔ 
 ๔.๑ น าแผนปฏบิัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การ ปฏิบตัิตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว ้

๔.๒ ผู้รับผิดชอบและผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีได้ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

    นายสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  ประธานกรรมการ 
   นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั  กรรมการ 

นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 

   นางแสนสขุ  ค าแก้ว   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าด ี   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ ๕  กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ๕.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 ๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย 
 ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 ๕.๓ รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
 ๕.๔ เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ ์  ประธานกรรมการ 
   นายเล็ก   สินวิชัย   กรรมการ 
   นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
   นายณรงค ์  หนูนารี   กรรมการ 
   นางสาววราล ี  สินธุวา   กรรมการ 
   นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการและเลขานุการ  
องค์ประกอบที่ ๖  กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

๖.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๖.๒ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเคร่ืองมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 

นายสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  ประธานกรรมการ  
นางสาวเกวล ี  บุญบา   กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ ์  กรรมการ 
นางทิพย์จันทร์  หงษา   กรรมการ 
นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา   กรรมการและเลขานุการ 

 
องค์ประกอบที่ ๗  กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน  



 ๕ 
๗.๑ สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
๗.๒ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
๗.๓ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสงักัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรมการ  
   นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมการ 
   นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการ  
    นางสาวมวารี  ใจชูพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ  
องค์ประกอบที่ ๘  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 

๘.๑ ส่งเสริมแนวคิดเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง   
ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
จนเป็นวัฒนธรรม ในการท างานปกติของสถานศึกษา 
๘.๒ น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมา
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

 ๘.๓ เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา   
   นางกาญจนา  สินวิชัย   ประธานกรรมการ 
    นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล      กรรมการ 
    นายณรงค ์  หนูนารี   กรรมการ 
    นางสาวลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ 
    นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั  กรรมการ 
    นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการและเลขานุการ 
   
  ทั้งน้ี  ตัง้แต่วันที่   ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                               
   (นางวรรณี   บญุประเสริฐ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

 


