
 
 

ค ำส่ัง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ท่ี    ๖๔ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
......................................................................... 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกระทรวงว่ำด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
หมวด 6 มำตรำ 48 ให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินก ำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

๑. ท่ีปรึกษำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำ และเสนอ
แนวทำง ก ำกับ และติดตำมเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และให้ควำมเห็นชอบ
อนุมัติรำยงำนประจ ำปี  (SAR)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ของโรงเรียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นำยจิรวิทย์     ปิติกุลสุถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผศ.อนุศักดิ์    ห้องเสงี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
๓. นำยปรีดำ  แก้วอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
๔. นำยสำโรจน์  อังคณำพิลำส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
๕. นำยพงศ์ศักดิ์  เครือแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
๖. นำยปรีชำพัฒน์    ขรรค์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
๗. นำยสมนึก    แก้วทอง  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมกำร 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำท่ี อ ำนวยควำมสะดวก นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  (SAR)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ และกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อรองรับกำร
ประเมินภำยนอก ประกอบด้วย 

๑. นายมนตรี   พรผล  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางแก้วอุษา  ลีนานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรศิร ิ   จินาพงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๔. นายอริยวัตณ์   จันแดง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๕. นายต่อตระกูล  พรมนุ่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวธนิกานต์  กันฑะวงศ์ ครูช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 



 ๒ 

๓. คณะกรรมกำรจัดรวบรวมข้อมูลตำมมำตรฐำนต่ำงๆ มีหน้ำท่ีศึกษำตัวบ่งช้ี รวบรวมข้อมูล 
ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผล สรุปและรำยงำนให้เสร็จส้ินภำยในวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
มำตรฐำนต่ำงๆ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
  ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย  แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
  ๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
   ๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 
  ๖) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 
ประกอบด้วย 

๑.     นำงสำวปัญจพร  กรุณำ 
๒.     นำงสำวกรองเงิน  วีระวงศ์สุวรรณ 
๓.     นำงยุวดี   ชูภำพ 
๔.     นำยขวัญชัย  ถิรตันติกุล 
๕.     นำงขจิตศรี  พวงแก้ว 
๖.     นำงสำววรรณำ  บูสมำด 

 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 
  ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 
ประกอบด้วย 

๑.     นำงวรรณี   สืบกระพันธ์ 
๒.     นำยไกรสร   สุทธิประภำ 
๓.     นำยไกรสิทธิ์  เกื้อกูล 
๔.     นำยพงษ์ศักดิ์  รองสวัสด์ิ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
  ๒. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   ๑) กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
   ๒) กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
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   ๓) กำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
   ๔) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้             
อย่ำงมีคุณภำพ 
  ๓. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ                    
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
  ๔. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย 

๑. นำยธวัชชัย  ทิพย์รงค์ 
๒. นำงสำวพิมพ์ณดำ  บุญสพ 
๓. นำยเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์ 
๔. นำงอโนทัย  วรรณทอง 
๕. นำงสำวกนกนภัส  สืบสิน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย 

๑. นำงเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเช้ือ 
๒. นำงจรินทร์  ศรีนวลปำน 
๓. ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย  เลิศภัทรมนัส 
๔. นำงอรพิน   อยู่คง 
๕. นำยด ำรงศักดิ์  อมรสุรศิริ 
๖. นำงอัจฉรำ    ขำวพุ่ม 
๗. นำงสำยชล  จันทรกุล 
๘. นำงสำววิไลลักษณ์  ถิ่นพังไกร 
๙. นำงสำวเทวีลดำ  ศรีทอง 
๑๐. นำงสำววิชยำ  ฟูจิตร์ 
๑๑. นำงสำวสุนิศำ  นิยมเดชำ 
๑๒. นำงสำววัชรียำ  เหล็มหมำด 
๑๓. นำงสำวศิริพร  สุดตรง 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  กำรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
ประกอบด้วย 

๑.    นำงสำวธนิกำนต์  กันฑะวงศ์ 
๒.    นำงสำวกนกพร  เจริญรัตน์ 
๓.    นำงสำวศศิ   ประทีป ณ ถลำง 
๔.    นำงสำวรัฐพร  ทองตัน 
๕.    นางสาวบุณยวีร์    เตชะภัททวรกุล    



 ๔ 

 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
    (นำยมนตรี  พรผล) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

   


