
   
                                                                                   
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ 239 / 2565  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

  เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

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

หน้าที ่ 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 เพื ่อเตรียมนำข้อมูล
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ  
 

๓. คณะกรรมการนำเสนอข้อมูลสถานศึกษาเพื ่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี รองประธานกรรมการ 
   นายปวิช  เรืองวรัชกุล รองประธานกรรมการ 
   นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  รองประธานกรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ รองประธานกรรมการ 
   นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 
 3.1 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์ ประธานกรรมการ 
  นางสาวรุ่งตะวัน      ทาโสต กรรมการ   นางสาวสุนทรี วีระปรีชา กรรมการ 
  นางสาวจีญาพัชญ์    แก้มทอง กรรมการ นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการ 
  นางสาวอโนชา       โปซิว กรรมการ นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการ 
  นางสาววิไลวรรณ     เบอร์ด ี กรรมการ นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์  กรรมการ 
  ว่าที่ร.ตหญิงนุชนาถ  สนามไชย  กรรมการ นางสาวศศิตา อยู่ยืน  กรรมการ 
  นายศุภชัย  นัคราจารย์ กรรมการ นายพุทธิพงศ์ ฉันทศิริเวทย ์ กรรมการ 
    นางสาวเกวลี เงินศรีสุข กรรมการและเลขานุการ  

 3.2 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    นางธัญญา สติภา  ประธานกรรมการ 
  นายธีระพงษ์   มวานนท ์ กรรมการ นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ 
  นางสาวสุภิดา   โลเกษ  กรรมการ นางสาวลาวัลย์      คงแก้ว กรรมการ  
  นางสาวณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ กรรมการ นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม กรรมการ 
  นางสาวอลิษา   ไชยรินทร์ กรรมการ นายเกรียงศักดิ์      มะละกา   กรรมการ 
  นายชนเมธี   ศรีษะเทือน กรรมการ นางสาวจิราพร      เวียงชนก กรรมการ 
  นางสาวอริสา   แช่มชื่น  กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะโรจน์ กรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ นางสาวโสภิดา      ไชยวรรณ กรรมการ 
     นางสาวสรินนา   หมอนสุภาพ กรรมการ นายศิรวิชญ์   ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ 
  นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม กรรมการ นายทศพร โอภาโส  กรรมการ 
  นางสาวอนุสรา  สุขสุคนธ์ กรรมการ  
    นายทินกร   พานจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ  

 3.3 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์ ประธานกรรมการ  
  นางสาววราลี    สินธุวา  กรรมการ นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ 
  นางสาวฌัชชา    ปัญญาเมา กรรมการ นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ 
  นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา กรรมการ นางสาวเมธาวี สุขเจริญ  กรรมการ 

 นางสาวกุลยา    บูรพางกูล กรรมการ นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท ์ กรรมการ นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา กรรมการ 
 นางสาวกนกภรณ์   โพธิ์เขียว กรรมการ นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ 
 นางสาวเกศินี จันทร์ครบ กรรมการ นางสาวณิชชา     บุตรสีมาตร กรรมการ 
 นาอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ นายจักรกฤษณ์    แก้วลำหัด กรรมการ 
 นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ 
 นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ กรรมการ นางปัทมา รัตนจำนงค ์ กรรมการ  
 นางสาวประภาศิริ    อุทันศรี กรรมการ นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ 
 นางสาวศยามล      ดีวิลัย กรรมการ นางสาวอาทิตยาภรณ์  บทนอก กรรมการ 
   นางสาวนงคราญ    คำวิลัยวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
      นางสาวศศิธร เมืองมูล  กรรมการและเลขานุการ 

 



 
 

3.4 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   นางสาวรัตยา ร่างกายด ี ประธานกรรมการ 
 นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
 นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์ กรรมการ 
 นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
 นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ 
 นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ นางสาวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ 
 นางสาวพรทิวา สมเนตร์  กรรมการ นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ 
 นางสาวปรัชญา การรักษา กรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ์    รัตนะ กรรมการและเลขานุการ 

    นางสาวชื่นกมล  คงหอม  กรรมการและเลขานุการ 

 3.5 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 
  นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
  นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
  นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ นางสาวสีวล ี ยืนยาว  กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา ศรียางนอก กรรมการ 
    นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ  
    นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 

 3.6 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
    นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี ประธานกรรมการ 
  นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการ นางสาวกชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย กรรมการ 
  นางสาวพัชรินทร์    มุ่งเงิน กรรมการ   
    นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ  
    นางสาวปิยวรรณ    ฑิมัจฉา กรรมการและเลขานุการ 

 3.7 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  ประธานกรรมการ 
  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
  นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ 
    นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ  
    นายชวนัส แก้วพรม กรรมการและเลขานุการ 

 3.๘ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ กรรมการ 
  นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ 
  นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย กรรมการ นายสาวจิรา จั่นเล็ก  กรรมการ 
  นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
  นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  กรรมการ นางสาววิไลพรรณ   คงดี  กรรมการ 
 



 
 
  นายศักรินทร์ ศรีตะกูล  กรรมการ นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ 
  นางสาวสมฤดี จันทะคร กรรมการ นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  กรรมการ 
  นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์ กรรมการ 
  นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง กรรมการ 
  นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ นายสราวุธ รัตนนท ์  กรรมการ 
    นายนพดล คำพร   กรรมการและเลขานุการ  
    นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการและเลขานุการ 

 3.9 คณะกรรมการกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี กรรมการ 
 นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ นายเกรียงศักดิ์ มะละกา  กรรมการ 
 นายทศพร โอภาโส  กรรมการ นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ
 นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการ นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ
 นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม กรรมการ นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
 นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ นายศุภชัย นัคราจารย์ กรรมการ 
 นางทัศนีย์   วงค์เขียว กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 
 นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ 
 นางสาวอัยนา สระแก้ว  กรรมการ นางสาวธีราอร วงษ์ไกร  กรรมการ 
   นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ 

 3.10 กรรมการนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพนักเรียน  
   นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ์  
 3.11 กรรมการนำเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  
   นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  
 3.12 กรรมการนำเสนอข้อมูลด้านการบริหารการจัดการศึกษา  
   นายศักรินทร์   ศรีตระกูล  

 3.13 กรรมการนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   นางสาวศศิตา   อยู่ยืน  

 3.14 กรรมการนำเสนอข้อมูลด้านโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา  
  3.14.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการทางการศึกษา 
   นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์ 

  3.14.2 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
   นางสาวอาทิตยาภรณ์  บทนอก 

  3.14.3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ  
     พระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 9  
   นางสาวนฤมล   รับส่ง 

 
 
 



 
 
หน้าที่   ๑. ซักซ้อม นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ Best Practice ในแต่ละกลุ่มสาระฯ แต่ละด้านตามเกณฑ์ประเมินให้ 
      ครอบคลุมทุกประเด็น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน โดยนำเสนอในรูปแบบออนไลน์    
               ต่อคณะกรรมการประเมิน และเตรียมข้อมูลสำหรับตอบคำถาม ที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินสถานศึกษา 
  2. จัดเตรียมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดห้องกลุ่มสาระฯ และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ 
  3. จัดเตรียมนักเรียน ผลงานนักเรียน ซักซ้อมการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการประเมินสถานศึกษา 

3.2 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงต้อนรับ 
    นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 
    นายรุ่งรดิศ จันทร์จำปา กรรมการ 
    นายจักรกฤษณ ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ 
  2. การแสดงรีวิวประกอบเพลง “พระคุณที่สาม” 

3.3 คณะกรรมการดูแลระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ม.1 - ม.6 
    นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 
  นางสาวอริสา แช่มชื่น   กรรมการ นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ 
  นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นางสาวสีวลี     ยืนยาว  กรรมการ 
    นายนพดล คำพร  กรรมการและเลขานุการ  
 

หน้าที่   ๑. กวดขัน กำกับติดตาม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความประพฤติ เครื่องแต่งกาย ทรงผม และมารยาท               
               ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

3.4 คณะกรรมการงานสภานักเรียน 
    นายนพดล คำพร  ประธานกรรมการ 
    นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ   
    นางสาวสีวลี     ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. นักเรียนแกนนำสภานักเรียน ให้ต้อนรับและดูแลคณะกรรมการประเมิน ร่วมตอบคำถามคณะกรรมการ      
                ประเมินสถานศึกษา 

3.5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 

    นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
    นายศุภชัย นัคราจารย์ กรรมการ 
    นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ดำเนินงานช่วงพิธีการและเป็นพิธีกรตามกำหนดการรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน  
 2. ประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3.6 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

   นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
    นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ 
    นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างให้คณะกรรมการประเมิน คณะผู้บริหาร คณะครูผู้นำเสนอข้อมูล 
    สถานศึกษา 

 



 
 
๓.7 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

   นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
   นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี กรรมการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์ กรรมการ 
   นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง กรรมการ 
   นางพัชนีย์  คงเกิด  กรรมการ 
   นักพัฒนา    กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งหอประชุม เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  2. จัดซุ้มกลาง วางโล่รางวัลต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตให้สวยงาม 
 

๓.8 คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ 
   นายสุริยา   ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ 
   นายกำพล  จางจะ  กรรมการ 
   นายวัชระ  เต็งเจริญสุข  กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่   ๑. ทำป้ายต้อนรับ 
  2. บันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอ 
  3. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟนและคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
๓.8 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

   นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 
   นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการ 
   นางพัชนีย์  คงเกิด  กรรมการ 
   นางสาวสมฤด ี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. จัดทำการประเมินผลการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 2. สรุปผลการประเมิน และรายงานผล 
 

   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565  
ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              สั่ง ณ วันที่  19  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                                            
 
 

          (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565  

ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เวลา รายการ สถานที/่ผู้รับผิดชอบ 

08.30 น. 
 
08.40 น. 
 

- สภานักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมมอบมาลัยกร  
  ให้คณะกรรมการประเมินฯ ไหว้พระพุทธมงคลสรากร 
- คณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย 5 องค์กรหลักของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และรับประทานอาหารเช้า 

- หอพระหน้าโรงเรียน 
 
- ห้องสภานักเรียน 
 

09.00 น. 
 

- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  
- ชมการแสดงรีวิวประกอบเพลง “พระคุณที่สาม” 
- คุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ 
- นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
- ผู้อำนวยการโรงเรียน แนะนำภาคีเครือข่าย 5 องค์กรหลักของ 
  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา   
  และนำเสนอวิสัยทัศน์โรงเรียน แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- หอประชุมโรงเรียน 
  วชิรธรรมสาธิต 
 

10.00 น. - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม - หอประชุมโรงเรียน 
  วชิรธรรมสาธิต 

10.15 น. 
 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯแนะนำ คณะกรรมการ และชี้แจง 
  หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน 
- นำเสนอข้อมูลโรงเรียน 

ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน  
 ด้านที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตร  
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการศึกษา  
 ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ด้านที่ 5 โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา  
            5.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
                            ให้บริการทางการศึกษา 
            5.2 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
            5.3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว  
                            พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
                            รัชกาลที่9 

- หอประชุมโรงเรียน 
  วชิรธรรมสาธิต 
 
- ครูกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ 
- ครทูิพวรรณ โล่กิตติธรกุล 
- ครนูายศักรินทร์ ศรตีระกูล 
- ครศูศิตา อยู่ยืน 
 
- ครอัูญชิสา เหมทานนท์ 
 
- ครอูาทิตยาภรณ์ บทนอก 
- ครนูฤมล รับส่ง  

11.00-12.00 น. - สัมภาษณ์ภาคีเครือข่าย 5 องค์กรหลักของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต - หอประชุมโรงเรียน 
  วชิรธรรมสาธิต 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน - ห้อง To be Number One 
13.00-15.00 น. - เยี่ยมชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนา  

  ผู้เรียน และศูนย์การเรียนรู้ 
- ห้องกลุ่มสาระฯ 
 

15.00-15.30 น. - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   - ห้องสมุดมีชีวิต 
15.30-16.00 น.   - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินและให้คำชี้แนะต่อ 

  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- หอประชุมโรงเรียน 
  วชิรธรรมสาธิต 

*หมายเหตุ   เวลา 15.00 น. ขอเชิญคุณครูทุกท่านรับฟังคำชี้แนะจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาฯ 
   การแต่งกาย 
   การแต่งกายเสื้อชมพูโรงเรียนแขนยาว ผู้บริหารสวมสูทดำ 



 
 

กำหนดการเยี่ยมชมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565  

เวลา จุดเยี่ยมชม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
13.00-15.00 น. จุดที่ 1 WTS CAFÉ ครูนิธิภัทร์ 

 จุดที่ 2 อาคาร 1 ชั้น 6 ห้องแผนการเรียนศิลปศาสตร์ภาษาจีน ครูชนินทร์ 

 จุดที่ 3 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้องศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครูสิทธิชัย, ครูวรธรรม 

 จุดที่ 4 อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง Multimedia ครูเจนจิรา 

 จุดที่ 5 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ครูนงคราญ 

 จุดที่ 6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องศิลปะ ครูชลิตา 
 จุดที่ 7 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องอาเซียน ครูรัตยา 

 จุดที่ 8 อาคาร 7 ชั้น 4 ห้องเมืองหลวงการศึกษายกกำลังสอง ครูณิชานันทน์ 

14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (ห้องสมุดมีชีวิต) ครูเกษรา, ครูอัยนา 

15.00 น.  รับฟังสรุปบริเวณหอประชุมโรงเรียน  

*หมายเหตุ*  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนให้นักเรียนแนะนำแหล่ง   
       เรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์การจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
                แหล่งเรียนรู้ดังกล่าว พร้อมของที่ระลึก (ผลงานนักเรียน) มอบแก่คณะกรรมการจำนวน 6 ท่าน 


