
 

                          ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
                                               ท่ี    ๒๕๕  / ๒๕๕๙                                                                                                                                                         
           เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน 
                   มาตรฐานสากล ScQA   
      ………………………………………………. 
  เพื่อให้การด าเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทาง ScQA ในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นางวรรณี บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ 
๒. นางทองกราว เสนาขันธ์ กรรมการ 
๓. นางปานทิพย์ สุขเกษม กรรมการ 
๔. นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
๕. นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี อ านวยการ แนะน า ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแลงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
๒. คณะกรรมการด าเนนิการ 

๑. นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี ประธานกรรมการ 
๒. นางทองกราว เสนาขันธ์ กรรมการ 
๓. นางปานทิพย์ สุขเกษม กรรมการ 
๔. นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์ กรรมการ 
๖. นางสาวศิริพร โกมารกุล กรรมการ 
๗. นางสาวภัทรนุช ค าดี กรรมการ 
๘. นางสาวธัญญา สติภา กรรมการ 
๙. นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ 
๑๐. นางล าพอง พูลเพิ่ม กรรมการ 
๑๑. นายณรงค์ หนูนารี กรรมการ 
๑๒. นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ 
๑๓. นางสาวลักษณา อังกาบส ี กรรมการ 
๑๔. นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการ 
๑๕. นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ 
๑๖. นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาวจิรา จั่นเล็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวพนิดา ยอดรัก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าท่ี  ๑. วางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงาน รูปแบบงานใหเ้หมาะสม  
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         ๒. ประสานกับฝ่ายต่าง ๆให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมการจัดท าเอกสารและการน าเสนอ 
๑. นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
 โครงร่างองคก์ร   
๑. นางสาวอรวรรยา ภาคค า กรรมการ 
๒. นางสาวจีราพร เฉลิมพันธ์ กรรมการ 
 หมวด ๑ การน าองคก์ร   
๑. นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
๒. นางเกษรา ก้องศักด์ิศรี กรรมการ 
 หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยทุธ ์  
๑. นางสาวพนิดา ยอดรัก กรรมการ 
๒. นางสาวเมธาวี สุขเจริญ กรรมการ 
 หมวด ๓ การมุ่งเน้นนักเรียน  
๑. นางสาวจุฬาลักษณ ์ วงศ์ค าจันทร์ กรรมการ 
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะหแ์ละการจัดการเรียนรู้  
๑. นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบคุลากร  
๑. นางสาวอนุศรา บุญหลิม กรรมการ 
 นายทินกร พานจันทร์  
 หมวด ๖ การมุ่งเน้นการด าเนนิการ  
๑.  นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
 การจัดท าเอกสารรปูเล่ม  
๑ นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ 
 การจัดท าแผน่ป้ายประชาสัมพนัธ์ roll up  
๑ นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ 
 การออกแบบน าเสนอข้อมูล  
๑ นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ 
๒. นางสาวเมธาวี สุขเจริญ กรรมการ 
     
หน้าที   ๑. ตรวจสอบและ จัดท าเอกสาร รูปเล่มเพื่อน าส่งตามเวลาท่ีก าหนด 
      ๒. จัดท าข้อมูลและออกแบบในการน าเสนอ 

                           ๓. น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการบริหารจัดการองค์กร 
                                ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง ScQA  
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๓. คณะกรรมการฝ่ายตอ้นรับ 
๑. นางปานทิพย์ สุขเกษม ประธานกรรมการ 
๒. นายสุเนตร ศรีใหญ่ กรรมการ 
๓. นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ 
๔. นางสาวเกวลี เงินศรีสุข กรรมการ 
๕. นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ 
๖. นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์ กรรมการ 
๗. นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
๘. ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ กรรมการ 
๙. นางสาวมลิวรรณ ไชยรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายเศรษฐ์โสรช ช่ืนอารมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวเมทิตา ชัยมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              หน้าที  ๑. ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรด้วย 
                           ระบบคุณภาพตามแนวทาง ScQA  

            ๒. จัดเตรียมและกลัดช่อดอกไม้ให้แก่คณะกรรมการฯทุกท่าน 
            ๓. ดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินการ 
๔. คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

๑. นายสุวิท ปิ่นอมร ประธานกรรมการ 
๒. นายปวิตร สมนึก กรรมการ 
๓. นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
๔. นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
๕. นายภาคภูมิ แก้วเย็น กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นายก าพล จางจะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าท่ี  ๑.  อ านวยความสะดวก  ดูแล ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบเสียง และสื่อการน าเสนอ ให้ด าเนินไปด้วย 
                        ความเรียบร้อย 
                    ๒. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ 
                    ๓. จัดอุปกรณ์ ติดต้ัง เพื่อการน าเสนองานให้เพียงพอและเหมาะสม 
                    ๔. จัดพิมพ์และติดต้ังป้ายต้อนรับ และป้ายน าเสนอตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
ยินดีต้อนรับ 

ดร.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง ScQA  

จากโรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยทุกท่าน  
 ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
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 ๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และของว่าง เครือ่งดื่ม 
๑. นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางเกษรา ก้องศักด์ิศรี กรรมการ 
๓. นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการ 
๔. นางสาวพรทิพย ์ นาคเกิด กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐพร อ้วนล่ า กรรมการ 
๖. นางสาวสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ 
๗. นางสาวทรงพร อรุณรัมย ์ กรรมการ 
๘. นักพัฒนา  กรรมการ 
๙. นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางกุณฑล ี เจษฏาวัลย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวมยุรี มิ่งมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

 

 หน้าท่ี   ๑. จัด ตกแต่งห้องสมุดมีชีวิตให้เรียบร้อย สวยงาม พร้อมในการใช้งาน 
                     ๒. จัดโต๊ะน าเสนอโล่ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร  ท่ีเกี่ยวข้อง 
                     ๓. งานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

   ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี    ๗     เดือน      กันยายน      พ.ศ. ๒๕๕๙ 

        สั่ง  ณ  วันท่ี    ๗ เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙  
 
 
                                             
     (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

         
 
 
หมายเหตุ  สวมเสื้อด้านในสีชมพู และสูทโรงเรียนสีเทา 
 

 
 
 
  
 


