
  
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี     ๑๘๒ / ๒๕๕๖   (แก�ไข) 

เร่ือง   แต%งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําป5ของสถานศึกษา 
 ป5การศึกษา  ๒๕๕๕ 

............................................................ 
เพ่ือให
การดําเนินงานการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําป$ ๒๕๕๕ เป'นไป             

ตามแผนการดําเนินงานด
านพัฒนาระบบบริหารและจัดการ  สําหรับการเตรียมรับการประเมินภายนอก  จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษาสําเร็จลุล2วงด
วยดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห2งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข
าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว2าด
วยระบบหลักเกณฑ>และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต2งตั้งผู
รับผิดชอบดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
นางวรรณ ี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ>  เกียรติอภิพงษ>  รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย>  ศิริเวช   กรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ>   กรรมการ 
นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท>  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี   ให
คําปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอํานวยความสะดวกให
การดําเนินงานเป'นไปด
วยความเรยีบร
อย 
๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท>  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ>  เกียรติอภิพงษ>  รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย>  ศิริเวช   กรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ>   กรรมการ 
นายสมยศ  แม
นสงวน  กรรมการ 
นางวราภรณ>  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางณัฏฐ>ธยาน>  สน่ันไหว   กรรมการ 
นางสาวศิริพร  โกมารกุล   กรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
นางทัศนีย>  วงค>เขียว   กรรมการ 
นางแสนสุข  คําแก
ว   กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต กรรมการ 
นางนวรัตน>  นาคะเสนีย>กุล  กรรมการ 
นายณรงค>  หนูนาร ี   กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบสี   กรรมการ     
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย>กิตติชัย  กรรมการ 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง   กรรมการ 
นางเกษรา  ก
องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 



 ๒ 

 
นายเพ่ิมศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย>  เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวสารฤทธ์ิ  โพธิราช   กรรมการ 
นางโสภา   พงศ>เทพูปถัมภ>  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ>   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ  
นางสาวภาชินี  รัตนศรีปGญญะ  กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี   ๑. วางแผนกํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  ทบทวน  รวบรวมข
อมูล  วิเคราะห>ข
อมลู และประเมินผลการ 
                                        ดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบ2งช้ี  และนําผลการประเมินเสนอให
ฝHายบริหารนําไปเป'นข
อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป'น 
                                        ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน 

๒. ประสานงานเพ่ือให
การประเมนิผลการปฏิบัติงานอย2างมีระบบและต2อเน่ืองจัดระบบควบคุมคุณภาพให
มีการ
ดําเนินงานอยู2ในกระบวนการทํางานปกติของบุคลากรและหน2วยงานใช
วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  
ตามลักษณะของงาน  เพ่ือสะท
อนให
เห็นสภาพท่ีแท
จริงและเช่ือมั่นได
   

 ๓. มอบหมายให
เลขานุการและ ผู
ช2วยเลขานุการเป'นผู
รวบรวมข
อมูลและคณะจัดทํารูปเล2ม 
๓.  คณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 

๓.๑   มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน  
มาตรฐานท่ี ๑ ผู�เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 
ตัวบ%งชี้ 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ  
๑.๒ มีนํ้าหนัก ส2วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ>มาตรฐาน  
๑.๓ ปIองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต2อความรุนแรง โรค ภยั อุบัติเหตุ และปGญหา  
      ทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค2าในตนเอง มีความมั่นใจ กล
าแสดงออกอย2างเหมาะสม  
๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ>ท่ีดีและให
เกียรตผิู
อ่ืน  
๑.๖ สร
างผลงานจากเข
าร2วมกิจกรรมด
านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปL กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

นางทองกราว  เสนาขันธ>   ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน>  นาคะเสนีย>กุล  รองประธานกรรมการ 
นางปภาดา  พชรพงศ>สุข  กรรมการ 
นายนิพล   ตองอ2อน   กรรมการ 
นายภาคภมู ิ  แก
วเย็น   กรรมการ 
นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   กรรมการ 

   นางณัฏฐ>ธยาน>  สน่ันไหว   กรรมการ 
   นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 

นายจักรกฤษณ>  ชัยปราโมทย>  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเสาวลักษณ>  สันติธรรมเมธี  กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมท่ีพึงประสงค= 
ตัวบ%งชี้ 

๒.๑ มคุีณลักษณะท่ีพึงประสงค>ตามหลักสูตร  
๒.๒ เอ้ืออาทรผู
อ่ืนและกตัญNูกตเวทีต2อผู
มีพระคุณ  



 ๓

 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต2าง  
๒.๔ ตระหนัก รู
คุณค2า ร2วมอนุรักษ>และพัฒนาสิ่งแวดล
อม       

นายอดุลย>  ศิริเวช   ประธานกรรมการ 
นายเพ่ิมศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชลี     เขมะประภา  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ>วงค>  กรรมการ 
นางสาวปทุม  โศภาคที   กรรมการ 
นางอุษณีษ>  อ้ึงวิฑูรสถิตย>  กรรมการ 
นายมนตร ี  สุขสวัสดิ ์   กรรมการ 
ว2าท่ี ร.ต.ก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน>  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมวาร ี  ใจชูพันธ>   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักเรียนรู� และพัฒนาตนเองอย%างต%อเนื่อง 
ตัวบ%งชี้ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ2านและแสวงหาความรู
ด
วยตนเองจากห
องสมุด แหล2งเรียนรู
 และสื่อต2างๆรอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอ2าน ฟGง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค
นคว
าหาความรู
เพ่ิมเตมิ  
๓.๓ เรียนรู
ร2วมกันเป'นกลุ2ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู
ระหว2างกัน  
๓.๔ ใช
เทคโนโลยีในการเรยีนรู
และนําเสนอผลงาน 

   นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท>  ประธานกรรมการ 
   นางแสนสุข  คําแก
ว   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวอรสา  ชาติรัมย>   กรรมการ 
   นายสมพร  โพธ์ิศร ี   กรรมการ 
   นายทินกร  พานจันทร>  กรรมการ 
   นางสาวพรพิศ  รัตนะไพจิตต>  กรรมการ 
   นายปวิตร  สมนึก        กรรมการ 

นางเกษรา  ก
องศักดิ์ศร ี  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวเกวล ี  บุญบา   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 
   มาตรฐานท่ี ๔ ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดอย%างเป@นระบบ คิดสร�างสรรค= ตัดสินใจแก�ปAญหาได�อย%างมีสติสมเหตุผล 

   ตัวบ%งชี้ 
 ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ2าน ฟGง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 ๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก
ปGญหาด
วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 ๔.๓ กําหนดเปIาหมาย คาดการณ> ตัดสินใจแก
ปGญหาโดยมีเหตผุลประกอบ  
 ๔.๔ มคีวามคิดริเริ่ม และสร
างสรรค>ผลงานด
วยความภาคภูมิใจ 

นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท>  ประธานกรรมการ 
   นายเล็ก   สินวิชัย   รองประธานกรรมการ 

นางสาวสุวรรณี     พิริยะประทาน  กรรมการ 
นายเศรษฐ>โสรช  ช่ืนอารมณ>  กรรมการ 

   นางสาวชลิตา  บุญรักษา   กรรมการ 
   นางพัชรี   ระมาตร>   กรรมการ 
   นางสาวภรณ>กมนส>  ดวงสุวรรณ>  กรรมการและเลขานุการ 



 ๔

    
นายสาธิต   แก
วศรีจันทร>  กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป@นตามหลกัสูตร 
ตัวบ%งชี้ 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต2ละกลุ2มสาระเป'นไปตามเกณฑ> 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป'นไปตามเกณฑ> 
๕.๓ ผลการประเมินการอ2าน คิดวิเคราะห> และเขียนเป'นไปตามเกณฑ> 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป'นไปตามเกณฑ> 

   นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท>  ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริพร  โกมารกุล   รองประธานกรรมการ 
   นายอาทิตย>  โสตถิรัตนพันธ>  กรรมการ 
   นางสาวภัทรนุช    คําด ี   กรรมการ 

นางสาววณิชชา  เอนกวิชวิทยา  กรรมการ 
   นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวรุ2งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�และมีเจตคติท่ีดีต%ออาชีพสุจริต 
ตัวบ%งชี้ 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ  
๖.๒ ทํางานอย2างมีความสุข มุ2งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
๖.๓ ทํางานร2วมกับผู
อ่ืนได
 
๖.๔ มคีวามรู
สึกท่ีดตี2ออาชีพสุจรติและหาความรู
เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

นายอดุลย>  ศิริเวช   ประธานกรรมการ  
นางพิมพ>สุภัค  บุบผา   รองประธานกรรมการ 
นางสาวลักษณา    อังกาบสี   กรรมการ 
นายอุสาห>      เพชรประพันธ>  กรรมการ 
นางสาวนงพร  จู2พิชญ>   กรรมการ 
นางกาญจนา   ศิริมหา   กรรมการ 
นางทิพย>จันทร>  หงษา   กรรมการ 
นายศุภกิจ    หนองหัวลิง  กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท>  แดนวงศ>   กรรมการและเลขานุการ 
นายสมจิตร>  แพทย>รัตน>  กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ  

๓.๒  มาตรฐานด�านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ%งชี้ 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปIาหมายคุณภาพผู
เรียนท้ังด
านความรู
 ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค> 
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห>ผู
เรยีนเป'นรายบุคคล และใช
ข
อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนา 
      ศักยภาพของผู
เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู
ท่ีตอบสนองความแตกต2างระหว2างบุคคลและพัฒนาการทางสติปGญญา 
๗.๔ ครูใช
สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภมูิปGญญาของท
องถ่ินมาบูรณาการในการ 
      จัดการเรียนรู
 



 ๕

 
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ2งเน
นการพัฒนาการเรียนรู
ของผู
เรียน ด
วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๗.๖ ครูให
คําแนะนํา คําปรึกษา และแก
ไขปGญหาให
แก2ผู
เรยีนท้ังด
านการเรยีนและคุณภาพชีวิตด
วยความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู
ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช
ผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป'นแบบอย2างท่ีดี และเป'นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได
รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท>  ประธานกรมการ  
   นางทัศนีย>  วงค>เขียว   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวเยาวรตันา  พรรษา   กรรมการ 
    นางสาวมณทิพย>  เจริญรอด   กรรมการ 
    นางสาวอาภรณ>  ผาลา   กรรมการ 

นางนลินพร   สมสมัย   กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

    นางสาวอรวรรยา  ภาคคํา   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี ๘ ผู�บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย%างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ%งชี้ 

๘.๑ ผู
บริหารมีวิสัยทัศน> ภาวะผู
นํา และความคิดรเิริ่มท่ีเน
นการพัฒนาผู
เรยีน  
๘.๒ ผู
บริหารใช
หลักการบริหารแบบมีส2วนร2วมและใช
ข
อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป'นฐานคิดท้ังด
านวิชาการ และ 
      การจัดการ 
๘.๓ ผู
บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปIาหมายตามท่ีกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผู
บริหารส2งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พร
อมรับการกระจายอํานาจ  
๘.๕ นักเรียน ผู
ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
 
๘.๖ ผู
บริหารให
คําแนะนํา คําปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใส2การจัดการศึกษาเตม็ศักยภาพและเตม็เวลา 

    นางนภัสสรณ>  เกียรติอภิพงษ>  ประธานกรรมการ 
    นางกาญจนา  สินวิชัย       รองประธานกรรมการ 
    นางกุณฑลี    เจษฎาวัลย>  กรรมการ 
    นางลําพอง   พูลเพ่ิม   กรรมการ 

นางสาวธัญญารัตน>  พิมสา   กรรมการ 
         นางสาวอนุศรา  บุญหลมิ   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวสุกัญญา  ซาซิโย   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู�ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย%างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                  ประสิทธิผล 
ตัวบ%งชี้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหน
าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด  
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลผุลสําเรจ็ตาม 
      เปIาหมาย 
๙.๓ ผู
ปกครองและชุมชนเข
ามามสี2วนร2วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

นางนภัสสรณ>  เกียรติอภิพงษ>  ประธานกรรมการ 
นายปุIย   คงอุไร   รองประธานกรรมการ 



 ๖

 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ>   กรรมการ 
นางสาวพรรณิภา  สีลาโส   กรรมการ 
นายอภิชาต  จุ2นหัวโทน  กรรมการ 
นางสุภาภรณ>  ภู2ระหงษ>   กรรมการและเลขานุการ 
นายอภิวัฒน>  บุญอ2อน   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู�และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย%างรอบด�าน 
ตัวบ%งชี้ 
 ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล
องกับท
องถ่ิน  

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให
ผู
เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
 ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู
เรียนท่ีส2งเสริมและตอบสนองความต
องการ ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู
เรียน 

๑๐.๔ สนับสนุนให
ครจัูดกระบวนการเรยีนรู
ท่ีให
ผู
เรียนได
ลงมือปฏบัิติจริงจนสรุปความรู
ได
ด
วยตนเอง 
 ๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรยีนการสอนอย2างสม่ําเสมอ 
 ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช2วยเหลือผู
เรยีนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลมุถึงผู
เรียนทุกคน  

นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท>  ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  รองประธานกรรมการ 
นางสาววราล ี  สินธุวา   กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร2างกายด ี  กรรมการ 
นางสาวจันทิมา  สุระเกต ุ   กรรมการ 
นางสาวพันทิพา  หิงสุวรรณ  กรรมการ 
นางสาวอรอนงค>  จิระกุล   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพอพิศ  แก
วคูณ   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมและการบริการท่ีส%งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ%งชี้ 

๑๑.๑ ห
องเรียน ห
องปฏิบัติการ อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู2ในสภาพ 
        ใช
การได
ด ีสภาพแวดล
อมร2มรื่น และมีแหล2งเรยีนรู
สําหรับผู
เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส2งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผู
เรียน  
๑๑.๓ จัดห
องสมุดท่ีให
บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให
ผู
เรยีนเรยีนรู
ด
วยตนเองและหรือเรียนรู
แบบมีส2วนร2วม 

นางทองกราว  เสนาขันธ>   ประธานกรรมการ 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง   รองประธานกรรมการ 
 
นายสิทธิชัย  มาโนชกุล   กรรมการ 
นางสาวอรณัท  รัตนอําภา  กรรมการ 
นายประมวล  เนตรสว2าง  กรรมการ 
นายเพชร   สาระจันทร>  กรรมการ 
นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช   กรรมการ 
นางสาวธนพร  นิกาญกูล   กรรมการ 
นางชนิสรางค>  ปรากฏช่ือ  กรรมการ 
นายอนุชา  คําแดง   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย>กิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 



 ๗

 
นางสาวมีนา  โอษฐงาม   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ%งชี้ 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ2งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบข
อมลูสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ นําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย2างต2อเน่ือง 
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําป$ท่ีเป'นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท>  ประธานกรรมการ 
นางโสภา   พงศ>เทพูปถัมภ>  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุดาพร  รางทอง   กรรมการ 
นางสาวนิตติกา  แสงสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ>  สันตวงษ>   กรรมการ 
นางสาวจุฬาลักษณ>  วงศ>คําจันทร>  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภาชินี  รัตนศรีปGญญะ  กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

๓.๓ มาตรฐานด�านการสร�างสังคมแห%งการเรียนรู� 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร�าง ส%งเสริม สนับสนนุ ให�สถานศึกษาเป@นสังคมแห%งการเรียนรู� 
ตัวบ%งชี้ 

๑๓.๑ มีการสร
างและพัฒนาแหล2งเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชน>จากแหล2งเรียนรู
ท้ังภายในและภายนอก 
        สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของผู
เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู
ท่ีเก่ียวข
อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว2างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว2างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค>กร 
        ท่ีเก่ียวข
อง 

นายสมยศ  แม
นสงวน  ประธานกรรมการ 
นางวราภรณ>  สัตยมาภากร  รองประธานกรรมการ 
นายณรงค>  หนูนาร ี   กรรมการ 
นางสาววันนภา  สายพิมพิน  กรมการ 
นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ 
นายกําพล  จางจะ   กรรมการ 
นางวราภรณ>  แก
วเชาวรัมย>  กรรมการ 
นางสาวฌัชชา  ปGญญาเมา          กรรมการ 
นางสาวสารฤทธ์ิ  โพธิราช   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพิชชาพร  บุญยืน     กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

๓.๔ มาตรฐานด�านอัตลักษณ=ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให�บรรลุเปIาหมายตามวิสัยทัศน= ปรัชญา และจุดเน�นท่ีกําหนดขึ้น 
ตัวบ%งชี้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส2งเสริมให
ผู
เรียนบรรลตุามเปIาหมายวิสัยทัศน> ปรัชญา และ จุดเน
นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส2งเสริมให
ผู
เรยีนบรรลตุามเปIาหมาย วิสัยทัศน> ปรัชญา และจุดเน
นของสถานศึกษา 



 ๘

นายสมยศ  แม
นสงวน   ประธานกรรมการ 
นายสุเนตร  ศรีใหญ2   รองประธานกรรมการ 
นายอุตสาห>  สังขรัตน>   กรรมการ 
นางสาวพรสดุา  มินสําโรง   กรรมการ 
นายสุชาต ิ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 
นายนิพนธ>  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายสุวิท   ปWXนอมร   กรรมการ 
นายธรัตน>  บัลลังค>โพธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง  กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

๓.๕ มาตรฐานด�านมาตรการส%งเสริม  
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน�น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส%งเสริมสถานศึกษาให�ยกระดับ 
          คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ%งชี้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน
น ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา 
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลตุามเปIาหมาย 

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท>  ประธานกรรมการ 
นางสาวเสาวนีย> จิระสุทธ์ิตระกูล  รองประธานกรรมการ 
นางสาวมยุร ี  มิ่งมงคล   กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ จันทะราม  กรรมการ 
นางสาวอุษา  นะแน2งน
อย  กรรมการ 
นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ>  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิไลลักษณ> กระลาม   กรรมการและผู
ช2วยเลขานุการ 

หน�าท่ี   ๑.  รวบรวมข
อมลู วิเคราะห>ข
อมลู และประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ2งช้ี 
 ๒. จัดเตรียมเอกสารและข
อมลูของกลุ2มสาระการเรยีนรู
และกลุ2มงาน ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบพร
อมท่ีจะ 

     นําเสนอรายงานต2อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ๓.  ให
คณะกรรมการทุกคณะดาํเนินงานอย2างเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธ์ิตามเปIาหมาย              

 

   ท้ังน้ี  ตั้งแต2วันท่ี    ๓๐   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   สั่ง   ณ   วันท่ี   ๑๒  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
       
     (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
                           ผู
อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


