
  
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 

 ที่ ๑๗๘  / ๒๕๕๘ 
 เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำจำกต้นสังกัด  ปีกำรศึกษำ   ๒๕๕๗           

......................................................................... 
         ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  จะเข้ารับการประเมินคุณภายในจากต้นสังกัดและต้อนรับการศึกษาดูงานของ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา    เขต ๒     ที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสาม    ในวันจันทร์ ที ่ ๖  กรกฎาคม   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.    ณ  ห้องสมุดมีชีวิต(Digital 
Library) และห้อง Home Theater Tutor on Demand  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเกิดความเรียบร้อย และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางวรรณี บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภพิงษ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการกรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต   กรรมการ 
นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   กรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชัย   กรรมการ 
นางกาญจนา ศิริมหา   กรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์  กรรมการ 
นางทัศนีย์ วงค์เขียว   กรรมการ 
นางสาวจิรา จั่นเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวมวารี ใจชูพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ ประสานงานในการด าเนินงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 

 



-๒- 
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน  รองประธานกรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
นางสาววราลี  สินธุวา   กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ    เซียะสวัสดิ์  กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย           กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชกุล  กรรมการ 
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางสาวบรรจง  นาคสุวรรณ์  กรรมการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ประสานในการด าเนินงานกับคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐานในการจัดท า SAR ให้สมบูรณ์ 
และเตรียมสคริปเพื่อจัดท า VTR 

๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่
นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 

นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการ 
น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ  
นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช  กรรมการ นักการภารโรง   กรรมการ 

นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑.ด าเนินการจัดสถานที่ ณ ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด  

โดยจัดโต๊ะส าหรับ คณะกรรมการประเมินจ านวน ๖ คน คณะผู้บริหารและครู จ านวน ๒๐ คน  
๒.จัดโต๊ะวางเอกสารปูผ้า และโต๊ะวางโล่รางวัลเกียรติยศ 
๓.จัดตกแต่งห้องสมุดมีชีวิตและบริเวณหน้าห้องสมุดมีชีวิตและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนให้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
นายปวิตร  สมนึก   กรรมการ นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี   กรรมการ  
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมการ นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล กรรมการ  
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ  นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมการ  
นายก าพล  จางจะ    กรรมการ 

นายสุวิท  ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑.บันทึกภาพการจัดด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามค าสั่งเพื่อเก็บข้อมูลในการด าเนินงานของโรงเรียน 

๒.อ านวยการความสะดวก ติดตั้งเคร่ืองเสียง คอมพิวเตอร์ จอฉายภาพ 
๓.จัดเตรียม VTR แนะน าโรงเรียน และกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อเปิดแนะน าคณะกรรมการ 
๔.จัดท าป้ายข้อความห้อง Home Theater Tutor on Demand  และข้อความต้อนรับบริเวณห้อง Home 

Theater Tutor on Demand   
กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำจำกต้นสังกัด 

วันจันทรท์ี่ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนวชริธรรมสำธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

 

(ป้ำยต้อนรับหน้ำห้อง) 
 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
วันจันทรท์ี่ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมข้อมูลในกำรประเมิน 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน  รองประธานกรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
นางสาววราลี  สินธุวา   กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ    เซียะสวัสดิ์  กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย           กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชกุล  กรรมการ 
 
 

 



-๔- 
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางสาวบรรจง  นาคสุวรรณ์  กรรมการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑.จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารตามด้าน องค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ที่จะประเมิน 
๒.รวบรวมสรุปข้อมูล จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง และประสานในการจัดท า VTR เพื่อน าเสนอ 
   คณะกรรมการประเมินฯ 
๓.ประสานงานกับทุกฝ่ายในการรวบรวมข้อมูล และการรับการประเมิน 
๔.จัดวางเอกสารหลักฐาน และแฟ้มกิจกรรมต่างๆในส่วนที่รับผิดชอบที่ห้องสมุดมีชีวิต  
 ในวัน จันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรด ำเนินกำรประชุม 
นางณัฎฐ์ธยาน์   สน่ันไหว   ประธานกรรมการ  
น.ส.มะลิวรรณ   ไชยรักษ์   กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตม่ัน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑.ท าหน้าที่พิธีกรด าเนินงานการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-เชิญคณะกรรมการชม VTR แนะน าโรงเรียน 
-เชิญผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ 
-เชิญคณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมและตรวจติดตามการประเมิน 
๒.จัดเตรียมฝึกซ้อมนักเรียนที่ร่วมเป็นพิธีกร 
๓.ประสานงานอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

    
    ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่  ๒๖   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     สั่ง   ณ   วันที่  ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘            

                                                          
      (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 


