
 
  

  

  

 คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ ๒๙๐/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารับการนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ............................................................ 

เน ื ่องด ้วยโรงเร ียนวช ิรธรรมสาธ ิต ม ีกำหนดการร ับการน ิ เทศ ต ิดตาม และประเม ิน ผล 

การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเป้าหมาย และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพื่อให้การเข้ารับการนิเทศ ติดตามและการประเมิน ผลการจัด การศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพตามหล ักเกณฑ์การค ัดเล ือก โดยอาศ ัยอำนาจตามมาตรา ๒๗  (๑ ) 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง 

คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการ 

นายปวิช เรืองวรัชกุล กรรมการ  

น.ส.จรรยา ศรีแจ่ม  กรรมการ 

น.ส.พนิดา ยอดรกั  กรรมการ 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการ 

น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

   น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

    น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์  กรรมการ 

  น.ส.ธัญญา  สติภา    กรรมการ 

  น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ์  กรรมการ 



๒ 
 

  น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 

  นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข ์ กรรมการ 

  น.ส.ชลิตา บุญรักษา  กรรมการ 

  นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี  กรรมการ 

  น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์  กรรมการ 

  ว่าที่ ร.ต.ญ. กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ กรรมการ 

  นายศราวุธ คารมหวาน  กรรมการ 

   นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 

   น.ส.ศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ 

    น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล ประธานกรรมการ 

น.ส.อาทิตยาภรณ์  บทนอก  กรรมการ 

  นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒ การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกและการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

     น.ส.วทันยา  ใจนันตา   ประธานกรรมการ 

  น.ส.ศศิตา  อยู่ยืน              กรรมการ 

   นายสราวุธ  รัตนนท์             กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ทั้ง On-site และ Online 

    ว่าที่ ร.ต.ญ.นุชนาถ  สนามไชย  ประธานกรรมการ 

    น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔ การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง On-site และ Online  

  น.ส.จีญาพัชญ์  แก้มทอง           ประธานกรรมการ 

 นายพุทธิพงศ์  ฉันทศิริเวทย์  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

   น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  ประธานกรรมการ 

    น.ส.ศศิตา  อยู่ยืน    กรรมการและเลขานุการ  

๒.๖ การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

    น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา  ประธานกรรมการ 

    น.ส.วิไลวรรณ  เบอร์ดี   กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 

๒.๗ การพัฒนาครู/ผู้บริหารด้าน Digital Literacy และ English Literacy 

     น.ส.จินต์จุฑา  เกษร     ประธานกรรมการ   

       น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๘ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

      น.ส.นฤมล  รับส่ง   ประธานกรรมการ  

     น.ส.ศยามล  ดีวิลัย    กรรมการและเลขานุการ  

๒.๙ การพัฒนาและคงสภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

      นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  ประธานกรรมการ 

      น.ส.พรทิวา สมเนตร์  กรรมการ 

นายสราวุธ  รัตนนท์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

        ๑. วางแผนการดำเนินงาน 

                ๒. กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                ๓. จัดทำรายงานการนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา  

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

     นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 

     นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 

     นักพัฒนา   กรรมการ 

     น.ส.ณิชชา  บุตรสีมาตร  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที ่

      ๑. ทำความสะอาดสถานที่และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

      ๒. จัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

     นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 

     น.ส.กชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ 

     น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการ 

     นางสุทธิวรรณ   เมธาเมลือง  กรรมการ 

     นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  กรรมการและเลขานุการ 



๔ 
 

  หน้าที่ จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

๕. คณะกรรมการโสตทัศนศกึษา 

     นายสุริยา  ทรพัย์เฮง  ประธานกรรมการ 

     นายปวิตร  สมนึก   กรรมการ 

     นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการ 

     นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 

     นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล  กรรมการ 

     นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ 

     นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 

     นายกำพล  จางจะ   กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที ่จัดเตรียมติดตั้งระบบภาพและเสียงให้พร้อมใช้งาน บันทึกภาพ และอำนวยความสะดวกตาม

วันเวลาที่กำหนด 

๖. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

     น.ส.จรรยา  ศรีแจ่ม   ประธานกรรมการ 

     น.ส.นฤมล  รับส่ง  กรรมการ  

     นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมกิจกรรม 

 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การเข้ารับการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตาม 

เป้าหมาย ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อ  

สถานศึกษาต่อไป 

 

   สั่ง   ณ   วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


