
 
 

คำสั่ง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ที่  ๘๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
......................................................................... 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
หมวด 6 มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินกำรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑. ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา และเสนอ
แนวทาง กำกับ และติดตามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบ
อนุมัติรายงานประจำปี  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นายจิรวิทย์     ปิติกุลสุถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.อนุศักดิ์    ห้องเสงี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายปรีดา  แก้วอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายสาโรจน์  อังคณาพิลาส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. นายพงศ์ศักดิ์  เครือแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายปรีชาพัฒน์    ขรรค์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายสมนึก    แก้วทอง  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการจัดทำข้อมูลเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอก ประกอบด้วย 

๑. นายมนตรี   พรผล  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๒. นางแก้วอุษา  ลีนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
๓. นางวัลดี   หลักฐาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๔. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  เลิศภัทรมนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๕. นางวรรณี   สืบกระพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๖. นางสาวกนกพร  เจริญรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวธนิกานต์  กันฑะวงศ์ ครูชำนาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการจัดรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่างๆ มีหน้าที่ศึกษาตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปและรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
มาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และ แก้ปัญหา 
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ประกอบด้วย 
๑.     นางสาวปัญจพร  กรุณา 
๒.     นางสาวกรองเงิน  วีระวงศ์สุวรรณ 
๓.     นายขวัญชัย  ถิรตันติกลุ 
๔.     นางยุวด ี   ชูภาพ 
๕.     นางขจิตศรี  พวงแก้ว 
๖.     นางอัจฉรา   ขาวพุ่ม 

 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ประกอบด้วย 
๑.     นางวรรณี   สืบกระพันธ์ 
๒.     นายไกรสร   สุทธิประภา 
๓.     นายไกรสิทธิ์  เกื้อกูล 
๔.     นายพงษ์ศักดิ์  รองสวัสดิ์ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

๑. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์ 
๒. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ 
๓. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์ 
๔. นางอโนทัย  วรรณทอง 
๕. นางสาวกนกนภัส  สืบสิน 
๖. นางสาวรัฐพร   บูรณะขจร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 
๑. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  เลิศภัทรมนัส 
๒. นางอรพิน   อยู่คง 
๓. นายดำรงศักดิ ์  อมรสุรศิริ 
๔. นางอัจฉรา    ขาวพุ่ม 
๕. นางสายชล  จันทรกุล 
๖. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์ 
๗. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์ 
๗. นางขจิตศรี   พวงแก้ว 
๘. นางสาววิไลลักษณ์  ถิ่นพังไกร 
๙. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์ 
๑๐. นางวรรณวิภา   เบญจเลิศยานนท์ 
๑๑. นางสาวสุภิสรา    อุยสุย 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

      
    (นายมนตรี  พรผล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   


