
 
 
 

คำส่ัง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ท่ี  ๕๔ / ๒๕๖๕ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

......................................................................... 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 6 มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมี
การจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ดังต่อไปน้ี 
             ๑. ท่ีปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา และเสนอ
แนวทาง กำกับ และติดตามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบ
อนุมัติรายงานประจำปี  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นายสมนึก         จริตงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร. ดนัยศักด์ิ    กาโร   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. ดร.คำนึง           สิงห์เอ่ียม  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายโชคชัย        องศ์สันติภาพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. นายสสมศักด์ิ     บุญแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายพิสิษฐ์          เพชรประดับสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายปิยพงศ์       เกาะเหม  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าท่ี อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดทำข้อมูลเพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอก ประกอบด้วย 

๑. นายมนตรี  พรผล  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย์  ประทีป ณ ถลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๔. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๕. นางสาวภัคทนัน  คำสุริยา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๖. นางวัลดี  หลักฐาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๗. นางวรรณี  สืบกระพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๘. นายเฉลิมศักด์ิ  ไชยนันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๙. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๑๐. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๑๑. นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 



๓. คณะกรรมการจัดรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่างๆ มีหน้าท่ีศึกษาตัวบ่งช้ี รวบรวมข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปและรายงานให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วยมาตรฐานต่าง ๆ 
ดังน้ี 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร 
๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๗. มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประกอบด้วย 
๑. นางขจิตศรี  พวงแก้ว 
๒. นางวรรณี  บุญเต็ม 
๓. นายก้องเกียรติ นุชเครือ 
๔. นางสาวสุภาวรรณ    วรนพกุล 
๕.  นางสาวกนกนภัส สืบสิน 
๖.  นางสุภาวรินทร์ เบญจเลิศยานนท์ 
๗.  นายรตนชยธรลภณ  วงศ์แก้วมูล 
๘.  นายวรศักร์             ณ นคร 
๙.  นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส 
๑๐.นางสาวเมธาวี ยอดไกรศรี     

 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ประกอบด้วย 
๑.   นางวรรณี  สืบกระพันธ์       
๒.   นางสาวทิพพิมล  รักธรรม 
๓.   นางเพลินพิศ   ทองบุญชู  
๔.   นายพงษ์ศักด์ิ รองสวัสด์ิ 
๕.   นางสาวปุณยวีย์ กออำไพ 
๖.   ว่าท่ีร้อยตรี ดุสิต บ้านนบ 
๗.   นางสาวนฤมล วงษ์งาม 

 
 



มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 
๑. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์ 
๒. นายเฉลิมศักด์ิ ไชยนันทน์ 
๓. นางอโนทัย  วรรณทอง 
๔. นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ 
๕. นางสาวรัฐพร  บูรณะขจร 
๖. นางสาวบุณยวีร์        เตชะภัททวรกุล   
๗. นางสาวณัฐรินีย์  สุดเม่ง 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสานสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 
๑. นางอรพิน  อยู่คง 
๒. นายดำรงศักด์ิ อมรสุรศิริ 
๓. นางอัจฉรา    ขาวพุ่ม 
๔. นางสายชล  จันทรกุล 
๕. นางสาววิไลลักษณ์ ถ่ินพังไกร 
๖. นางพริมาภา  ทองเก้ือ 
๗. นายศุภฤทธ์ิ   เกตุสกุล 
๘. นางสาววิชยา ฟูจิตร์ 
๙. นางสาวศิริพร สุดตรง 

 
มาตรฐานท่ี ๔  งานสนองพระราชดำริ 

4.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4.2 โครงการ TO BE NUMBER ONE  
4.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 



ประกอบด้วย 
๑. นางวิไลพร  จันเสง่ียม 
๒. นายอรรถชัย มีสุข 
๓. นางจุฑาทิพย์ มีสุข 
๔. นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย  

 
 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

(นายมนตรี  พรผล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 


