
 
                                                                                   
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๒๒๓ / 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 

  เพื ่อให้การดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลแบบประเมินสถานศึกษาเพื ่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

   นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
   นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
   นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  กรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ กรรมการ 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ อำนวยการ แนะนำ ให้คำปรึกษา กำกับดูแลให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 

   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 นางสาวจีระภา ชินภักดี  กรรมการ  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
 นางสาวอรวรรณ พันธ์ภัครินทร์ กรรมการ  นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ 
 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ  นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
 นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ  นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
 นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ 

   นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
   นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินการ รวบรวมข้อมูล ประสานงานฝ่ายต่างๆ จัดทำข้อมูลแบบประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และดำเนินการจัดส่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้ทันตามกำหนด 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลแบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา                                    
    ปีการศึกษา 2565 
 3.1 ข้อมูลทั่วไป 

   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
   นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
   นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  กรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ กรรมการ 
   นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
   นางพัชนีย์  คงเกิด  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่  รวบรวมข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด 
 3.2 รายการประเมินและตัวชี้วัด 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
   นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการ  

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  กรรมการ    
   หัวหน้าทุกระดับ    กรรมการ 
   หัวหน้าคณะสี    กรรมการ 
   นางสาวนฤมล   รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวศยามล  ดีวิลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ  
   นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง กรรมการ 
   นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล กรรมการและเลขานุการ 

   2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ   
   นายพุฒิพงศ์   ฉันทศิริเวทย ์ กรรมการ 
   นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการและเลขานุการ 

   2.3 สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ  
   นายสุริยา   ทรัพย์เฮง กรรมการ 
   นายกำพล  จางจะ  กรรมการ 
   นางสาววทันยา    ใจนันตา  กรรมการและเลขานุการ  
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   2.4 ระบบการวัดและประเมินผล 

   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ  
   นางสาวสมฤด ี  จันทะคร กรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ  เบอร์ด ี  กรรมการและเลขานุการ 

  ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา 
   3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
   นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  กรรมการ 

นางสาวณิชพันธ์  เฉลิมพันธ์ กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  สุขสุคนธ์ กรรมการ 
นางสาวสมฤด ี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  กรรมการ 

   นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวศิริลักษณ์   ธรรมจิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   3.2 การพัฒนาองค์กร 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
   นายปวิช  เรืองวรัชกุล รองประธานกรรมการ 
   นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  รองประธานกรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ รองประธานกรรมการ 
   นางพัชนีย์  คงเกิด  กรรมการ 

นายจักรกฤษณ ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
   นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการ 
   นางสาวปรัชญา  การรักษา กรรมการ 
   นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการ 
   นางสาวนฤมล   รับส่ง  กรรมการ 
   นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ    
   นางสาววทันยา    ใจนันตา  กรรมการ  
     นางสาวนงคราญ  คำลัยวงศ ์ กรรมการ 
   นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  กรรมการ 

นางสาวณิชพันธ์  เฉลิมพันธ์ กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  สุขสุคนธ์ กรรมการ 

   นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวศิริลักษณ์   ธรรมจิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   3.3 เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ  
   นายกำพล  จางจะ  กรรมการ 
   นายสุริยา   ทรัพย์เฮง กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการและเลขานุการ    
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  3.4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ    
   นายสราวุธ  รัตนนท ์  กรรมการ 
   นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

   3.5 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ  
   นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์ กรรมการ 
   นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง  กรรมการ 
   นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการและเลขานุการ 

  ด้าน 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   4.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ  
   นางสาวพรทิวา   สมเนตร์  กรรมการและเลขานุการ 

   4.2 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
   นางสาวจินต์จุฑา  เกสร  กรรมการ 
   นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการ 
   นางอาภาภรณ์    อริวัน  กรรมการ 
   นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ กรรมการและเลขานุการ 

   4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
   นางสาวศศิตา   อยู่ยืน  กรรมการและเลขานุการ 

   4.4 การนำผลการประเมินไปใช้ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
   นางสาวอาทิตยาภรณ์   บทนอก  กรรมการ 
   นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 
 ด้าน 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

   5.1 โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  รองประธานกรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ รองประธานกรรมการ 
   นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการ 
   นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ กรรมการ 
   นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการ 
   นางสาวศยามล  ดีวิลัย  กรรมการ 
   นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล กรรมการ 
   นางสาวสมฤด ี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขนุการ 
   นางพัชนีย์  คงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่   ๑. ศึกษาคู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  
           ๒. พิจารณารายการประเมิน และวิธีการประเมิน รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียน ตามองค์ประกอบที่
ได้รับมอบหมาย 

๓. ศึกษารายละเอียดในแต่ละประเด็นของคำอธิบายระดับคุณภาพ ใน “ระดับ 4” ของแต่ละองค์ประกอบ 
๔. จัดทำข้อมูลตามบริบทที่เป็นจริงที่สถานศึกษาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพจนประสบ

ผลสำเร็จและได้รับรางวัล พร้อมแนบรายละเอียดภาคผนวกแต่ละองค์ประกอบ 
๕. จัดพิมพ์ด้วยฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 ส่งเข้าโฟลเดอร์ในไดร์ฟสถานศึกษาพระราชทานที่

สร้างไว้ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๖. รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลทั้ง ๕ ด้าน ให้ครบทุกองค์ประกอบ เข้าเล่มและจัดทำสำเนาจำนวน ๖ ชุด ส่ง

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              สั่ง ณ วันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                            
 

          (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 


