
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ ๓๖๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

..........................................................................................................................  

      เพื่อใหการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจำป ๒๕๖๔ 

เปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามขอ ๕ และ ขอ ๘ ของหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประกอบมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา 

๒๗ แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ   

นายสันติพงศ  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

นายสมชัย  กองศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ 

นางปานทิพย  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง   กรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  กรรมการ 

นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด  กรรมการ 

นางสาวณิชพัณณ เฉลิมพันธ  กรรมการและเลขานุการ 

นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   

 มีหนาที่ กำหนดวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สงเสริมสนับสนุนใหคำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตาม

การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

  
๒. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงาน   

นายสันติพงศ  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

นายสมชัย  กองศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ 

นางปานทิพย  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง   กรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  กรรมการ 

นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด  กรรมการ 



 

 

 นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย  กรรมการ 

  นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 

  นางสาววชิราภรณ สันตวงษ  กรรมการ 

  นางสาวรัตยา   รางกายด ี  กรรมการ 

  นางสาวอรวรรยา  ภาคคำ   กรรมการ 

  นายจักรกฤษณ    ชัยปราโมทย  กรรมการ 

  วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง  กรรมการ 

  นางพัชรา  ไตรยวงศ  กรรมการ 

  วาที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน  กรรมการ 

นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 

  นางเกษรา  กองศักดิ์ศร ี  กรรมการ 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ  กรรมการ 

 นางสาวณิชพัณณ เฉลิมพันธ  กรรมการและเลขานุการ 

   นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ 

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจัดใหมีการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการ
ควบคุมภายในดวยตนเอง (Control self Assessment : CSA) 

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แกไขจุดออนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค. ๔, แบบ ปค.๕ และ

แบบติดตาม ปค.๕  

๓. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) เสนอผูบริหารลงนามรายงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย  

กลุมบริหารงบประมาณ 
๑. นายสมชัย   กองศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ  
๒. คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๓. นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุมบริหารวิชาการ 
๑. นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ  กรรมการ 
๓. นางสาวเกศินี   จันทรครบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 
กลุมบริหารทั่วไป 
๑. นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด   ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการกลุมบริหารทั่วไป   กรรมการ    
๓. นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุมบริหารงานบุคคล 
(งานบุคคล) 
๑. นางปานทิพย  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
    (งานบุคคล)  
๓. นางสาวพิกุลทา  หงษทอง  กรรมการและเลขานุการ 
(งานกิจการนักเรียน) 
๑. นางสาวนฤมล  รับสง   ประธานกรรมการ  
๒. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
   (งานกิจการนักเรียน)  
๓. นายศิรณัฏฐ   ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๑. นางสาวพิทธิดา ปราโมทย  ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 
๓. นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  ๑. นางธัญญา  สติภา   ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กรรมการ 

  ๓. นางสาวพัชราวัลย บุตรพรม  กรรมการและเลขานุการ  
 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ๑. นางสาววชิราภรณ สันตวงษ  ประธานกรรมการ    
๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กรรมการ 
    และเทคโนโลยี 
๓. นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  กรรมการและเลขานุการ  
 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑. นางสาวรัตยา   รางกายด ี  ประธานกรรมการ   
๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  กรรมการ 
    ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓. นางสาวพรทิวา          สมเนตร   กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  ๑. นางสาวอรวรรยา ภาคคำ   ประธานกรรมการ  
๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู  กรรมการ 
    ภาษาตางประเทศ 

  ๓. นางสาวจินตจุฑา  เกษร   กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

  ๑. นายจักรกฤษณ    ชัยปราโมทย  ประธานกรรมการ  
  ๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กรรมการ 

๓. นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑. วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง  ประธานกรรมการ   
  ๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา กรรมการ 

    และพลศึกษา 
  ๓. นายชัยวัฒน  ผองสังข   กรรมการและเลขานุการ 
  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  ๑. นางพัชรา  ไตรยวงศ  ประธานกรรมการ  
  ๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กรรมการ 

๓. นางสาวกชพรรณ เอ่ียมอุย   กรรมการและเลขานุการ 
 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๑. วาที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน  ประธานกรรมการ 
  ๒. คณะกรรมการกลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 
  ๓. นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการและเลขานุการ 

 
งานแนะแนว 

  ๑. นายศราวุธ  คารมหวาน  ประธานกรรมการ 
  ๒. คณะกรรมการกลุมงานแนะแนว  กรรมการ 

๓. นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ  
  

งานหองสมุดมีชีวิต 
  ๑. นางเกษรา  กองศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ 
  ๒. คณะกรรมการกลุมงานหองสมุดมีชีวิต  กรรมการ 
  ๓. นางสาวทรงพร  อรุณรัมย  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 




