
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

ที่  050/2565 
   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

............................................................ 
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47  กำหนดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  48 กำหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมิน
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามมาตราที่ 39 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
     นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

    นางปานทิพย์            สุขเกษม    กรรมการ  
   นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
    นายปวิช   เรืองวรัชกุล   กรรมการ  
   นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    กรรมการ 

    นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
    นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ   

 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

1. ให้นโยบายในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
2. กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
     นางปานทิพย์            สุขเกษม    รองประธานกรรมการ  

   นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ  
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    นายปวิช   เรืองวรัชกุล   รองประธานกรรมการ  
      นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    รองประธานกรรมการ  

    นางสาวนฤมล  รับส่ง   รองประธานกรรมการ  
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  รองประธานกรรมการ  
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์   กรรมการ 
นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ์   กรรมการ 

  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ ์ จอมทอง  กรรมการ 
   นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
   นางสาวเจนจิรา      เพ็งจันทร์  กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   กรรมการ 
   นายศราวุธ   คารมหวาน   กรรมการ 

นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา   สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           หน้าที่    
1. วางแผนการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2. กำกับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง 4 มาตรฐาน 
3. วางแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
4. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
3.1  คณะกรรมการการนำเสนอและให้ขอ้มูลผลการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 

   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 
นางสาวพรทิวา   สมเนตร์   กรรมการ 
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นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
  นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการ 
  นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ประสานในการดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกมาตรฐานในการจัดทำ SAR  ให้
สมบูรณ์และเป็นคณะเตรียมขอ้มูล  Power point ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม
เพื่อนำเสนอในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 

 
3.2  คณะกรรมการดำเนินงานให้ข้อมูลและสัมภาษณ ์

นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ  
   นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย์  กรรมการ 
    นางสาวจญีาพัชญ์  แก้มทอง   กรรมการ 
    นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร์   กรรมการ 
    นางสาวจนิต์จุฑา  เกษร    กรรมการ 
     นางธญัญา  สติภา    กรรมการ 
    นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ  กรรมการ 
    นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์   กรรมการ 
    นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด   กรรมการ 
    นางสาววิไลพรรณ  คงดี    กรรมการ 
    นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์   กรรมการ 
    นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    กรรมการ 
    นายสุริยา   ทรัพยเ์ฮง   กรรมการ 
    นางปัทมา   รัตนจำนงค์   กรรมการ 

   นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ   
   นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์   กรรมการ  
   นางพัชรา    ไตรยวงศ์  กรรมการ 

  นายศราวุธ   คารมหวาน   กรรมการ 
   นางสาวนฤมล   รับส่ง    กรรมการ 
   นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์   กรรมการ    
  นางสาวชลิตา   บุญรักษา   กรรมการ 
   นายศริณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ 
   นางสาวรัตยา   ร่างกายดี   กรรมการ 
   นางสาวช่ืนกมล   คงหอม    กรรมการ 
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   ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จอมทอง   กรรมการ 
   นางสาวจฑุารัตน์  เกาะหวาย   กรรมการ 
   นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ   กรรมการ 
   นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล   กรรมการ 
   นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา    กรรมการ 
   นางสาววทันยา   ใจนันตา   กรรมการ 
   นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ   กรรมการ 
   นายศกัรินทร์   ศรีตระกูล   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวพรทิวา   สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  เตรียมข้อมูลหลักฐาน ให้ข้อมูล ตอบคำถามในวันประเมิน 

3.3  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 

  นางสาวเมทิตา   ชัยมา    กรรมการ  
   นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว     กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ ดำเนนิรายการตามกำหนดการ 
 
3.4  ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ 
   นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข   กรรมการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น    กรรมการ 
   นายกำพล  จางจะ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. บันทึกภาพการจัดดำเนินการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ตามคำสั่งเพื่อเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน
โรงเรียน 

2. อำนวยความสะดวก  ติดต้ังเครื่องเสียง  คอมพิวเตอร์  จอฉายภาพ 
 
3.5  ฝ่ายสวัสดิการ 
    นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 
    นายนิธิภัทร   สร้อยเช้ือดี   กรรมการ 
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    นางสาวกชพรรณ  เอี่ยมอุย้   กรรมการ 
    นางสาวศิริมา   บุญสวสัดิ์   กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ จัดบริการอาหารสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
  ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 

                                    สั่ง   ณ   วันที่  7  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

       
( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 
 

 

 


