
 

 

 

คำส่ัง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร;  ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ท่ี  ๒๒ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แตNงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปSการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงวNาดYวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหNงชาติ พ.ศ. 2542 

หมวด 6 มาตรา 48 ใหYสถานศึกษาจัดใหYมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหYถือวNาการ

ประกันคุณภาพภายในเป̀นสNวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตYองดำเนินกำรอยNางตNอเน่ือง โดยมี

การจัดทำรายงานประจำปS (SAR) เสนอตNอหนNวยงานตYนสังกัด และเผยแพรNตNอสาธารณชน เพ่ือใหYการ

ดำเนินงานเป̀นไปดYวยความเรียบรYอย จึงขอแตNงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ดังตNอไปน้ี 

             ๑. ท่ีปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหนYาท่ี ใหYคำปรึกษา และเสนอ

แนวทาง กำกับ และติดตามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใหYความเห็นชอบ

อนุมัติรายงานประจำปS  (SAR)  ปSการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนดำเนินไปดYวยความเรียบรYอย ประกอบดYวย 

๑. นายจิรวิทย;     ปkติกุลสุถิตย; ผูYทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.อนุศักด์ิ    หYองเสง่ียม ผูYทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๓. นายปรีดา  แกYวอุดม ผูYทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๔. นายสาโรจน;  อังคณาพิลาส ผูYทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๕. นายพงศ;ศักด์ิ  เครือแพทย; ผูYทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๖. นายปรีชาพัฒน;   ขรรค;วิไล ผูYทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๗. นายสมนึก    แกYวทอง  ผูYแทนผูYปกครอง กรรมการ 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหนYาท่ี อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปS  (SAR)  ปSการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดทำขYอมูลเพ่ือรองรับ

การประเมินภายนอก ประกอบดYวย 

๑. นายมนตรี  พรผล  ผูYอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 

๒. นางพรทิพย;  ประทีป ณ ถลาง รองผูYอำนวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 

๓. นางแกYวอุษา  ลีนานนท; รองผูYอำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 

๔. นายพงศ;ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ; รองผูYอำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 



๕. นางรัตนาภรณ;  ตันรัตนสNองแสง รองผูYอำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 

๖. นางวัลดี  หลักฐาน ผูYชNวยผูYอำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 

๗. นางวรรณี  สืบกระพันธ; ผูYชNวยผูYอำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 

๘. นายเฉลิมศักด์ิ  ไชยนันทร; ผูYชNวยผูYอำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 

๙. นายธวัชชัย  ทิพย;รงค; ผูYชNวยผูYอำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 

๑๐. นางสาวกนกพร เจริญรัตน; ผูYชNวยผูYอำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 

๑๑. นางสาวธนิกานต; กันฑะวงศ; ครูชำนาญการ                กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดรวบรวมขYอมูลตามมาตรฐานตNางๆ มีหนYาท่ีศึกษาตัวบNงช้ี รวบรวมขYอมูล ศึกษา 

วิเคราะห; ประเมินผล สรุปและรายงานใหYเสร็จส้ินภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบดYวยมาตรฐานตNาง ๆ 

ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู6เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู6เรียน 

๑. มีความสามารถในการอNาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห; คิดอยNางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกYปuญหา 

๓. มีความสามารถในการสรYางนวัตกรรม 

๔. มีความสามารถในการใชYเทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖. มีความรูY ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตNองานอาชีพ 

ประกอบดYวย 

๑. นางขจิตศรี  พวงแกYว 

๒. นางวรรณี  บุญเต็ม 

๓. นายก้องเกียรติ นุชเครือ 
๔. นางสาวสุภาวรรณ    วรนพกุล 
๕.  นางสาวกนกนภัส สืบสิน 
๖.  นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท; 

๗.  นายรตนชยธรลภณ  วงศ์แก้วมูล 
๘.  นายวรศักร;             ณ นคร 

๙.  นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส 

๑๐.นางสาวสุภิสรา   อุยสุย     

 

 

 

 



 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคJของผู6เรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและคNานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒. ความภูมิใจในทYองถ่ินและความเป̀นไทย 

๓. การยอมรับท่ีจะอยูNรNวมกันบนความแตกตNางและหลากหลาย 

๔. สุขภาวะทางรNางกาย และจิตสังคม 

ประกอบดYวย 

๑.  นางวรรณี  สืบกระพันธ;       

๒.   นายอมร  ปกติง 

๓.   นางสาวทิพพิมล  รักธรรม 

๔.   นางเพลินพิศ   ทองบุญชู  

๕.   นายพงษ;ศักด์ิ รองสวัสด์ิ 

๖.   นางสาวปุณยวีย; กออำไพ 

๗.   นางสาวนฤมล วงษ;งาม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. มีเปwาหมายวิสัยทัศน;และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนYนคุณภาพผูYเรียนรอบดYานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุNมเปwาหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหYมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๕. จัดสภาพแวดลYอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตNอการจัดการเรียนรูYอยNางมีคุณภาพ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูY 

ประกอบดYวย 

๑. นายธวัชชัย  ทิพย;รงค; 

๒. นางสาวพิมพ;ณดา บุญสพ 

๓. นางอโนทัย  วรรณทอง 

๔. นางสาวกนกพร เจริญรัตน; 

๕. นางสาวรัฐพร  บูรณะขจร 

๖. นางสาวบุณยวีร;        เตชะภัททวรกุล   

๗. นางสาวมัณฑนา  สุดเมNง 

๘. นางสาวไอนี  สาและ 

 

 



มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน6นผู6เรียนเปRนสำคัญ 

๑. จัดการเรียนรูYผNานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต;ใชYในชีวิตไดY 

๒. ใชYส่ือ เทคโนโลยีสานสนเทศ และแหลNงเรียนรูYท่ีเอ้ือตNอการเรียนรูY 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

๔. ตรวจสอบและประเมินผูYเรียนอยNางเป̀นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูYเรียน 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูYและใหYขYอมูลสะทYอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูY 

ประกอบดYวย 

๑. นางอรพิน  อยูNคง 

๒. นายดำรงศักด์ิ อมรสุรศิริ 

๓. นางอัจฉรา    ขาวพุNม 

๔. นางสายชล  จันทรกุล 

๕. นายธวัชชัย  ทิพย;รงค; 

๖. นายเฉลิมศักด์ิ ไชยนันทน; 

๗. นางสาววิไลลักษณ; ถ่ินพังไกร 

๘. นางสุรีย;วรรณ กังแฮ 

๙. นายไกรสิทธ์ิ  เก้ือกูล 

๑๐. นางสาววิชยา ฟูจิตร; 

 

 ใหYผูYท่ีไดYรับแตNงต้ัง  ปฏิบัติหนYาท่ีอยNางเต็มความสามารถ  เพ่ือประโยชน;สูงสุดแกNทางราชการ 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ;  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

(นายมนตรี  พรผล) 

ผูYอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ;สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   


