คำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมรำช
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
---------------------------------------------------------------------------

ด้ว ยพระราชบั ญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้ ส ถานศึกษาด าเนินการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาประจาปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดาเนินงาน
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา ประกอบด้วย
๑) นายสุภาพ
เต็มรัตน์
ประธานกรรมการ
๒) นายวิทยา
เพชรจู
กรรมการ
๓) นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา
กรรมการ
๔) นางสาวพัชราพร
ทวยสงฆ์
กรรมการ
๕) นางธัญรส
เหมจินดา
กรรมการและเลขานุการ
๖) นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน มีหน้าที่
๒.๑ กาหนดแผนปฏิบัติงาน
๒.๒ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและติดตามผลเป็นระยะ
๒.๓ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
๒.๔ นาผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
๑) นายวิทยา
เพชรจู
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๒) นางสาวญาณากร
สังข์ด้วงยา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๓) นางสาวพัชราพร
ทวยสงฆ์
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔) นางธัญรส
เหมจินดา
มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล

๓. คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนประเมินมำตรฐำน มีหน้าที่
๓.๑ กาหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
๓.๒ รวบรวมข้อมูล หลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเป็นระบบ
๓.๓ เก็บและจัดกระทาข้อมูล
๓.๔ วิเคราะห์และสรุปผลมาตรฐานที่รับผิดชอบ
๓.๕ รายงานผลการประเมินมาตรฐานที่รับผิดชอบ
ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ประกอบด้วย นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ หัวหน้า
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์, ว่าที่ ร.ต.หญิงกรกฎ ต่อม, นางโสภา บุญล้อม
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุจิตรา ภู่ภักดีพันธ์, นางธารารัตน์ ภิรมย์, นายธาดา รองคีรี
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายสุวิทย์ รักทอง, นายสมนึก ดังธารทิพย์
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ นางสายใจ พลเดช, นางสายพร อุณพันธุ์, นางสาววิชชุดา สาระพล
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ผู้รับผิดชอบ นางนพคุณ พูลสวัสดิ์, นางสาวรัตติยา วงศ์สวัสดิ์
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีรวรรณ มีแก้ว, นางสาวนาฏยา ส่งแสง, นางวิภารัตน์ ศรีสังข์
๗) ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรกมล นาคปลัด, นายจีรพันธ์ บัวแก้ว, นางเนตรทิพย์ รอดเหลื่อม
๘) มีคุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์, นางศศิ ชุมพล, นางไพเราะ ศรีมีชัย
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประกอบด้วย นางสาวรัชนี พลชัย หัวหน้า
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม ได้แก่ มารยาทดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิตรา กันไพเราะ, นางสาวพรทิพย์ ปลอดเถาว์
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ผู้รับผิดชอบ นางโสภา เพชรแก้ว, นางวาสนา ไชยวรรณ์
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
ผู้รับผิดชอบ นายอุเทน แก้วมรกต, นางสาวเยาวนารถ ยอดสุรางค์

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
ผู้รับผิดชอบ นางควรพิศ เพ็ชรคงทอง, นางสาวนาฏยา ส่งแสง
๕) ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุล, นายอภิเชษฐ์ พังยาง
๖) มีความสามารถและใส่ใจรักด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลธิดา สว่างศรี, นายสิทธินนั ท์ แก้วจันทร์
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนด
ประกอบด้วย นางกนกวรรณ ทองชู, นางสาวกรกนก คล้ายดวง
๒. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ประกอบด้วย นายจรูญ บุญล้อม
หัวหน้า
๑) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้รับผิดชอบ นายจิรายุทธ รัศมี, นางวันดี สุพงศ์
๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางจิตรตรี ปล้องเกิด, นางสุนิสา เชาวลิต
๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกรรณิกา ดุลเภรีย์, ว่าที่ ร.ต.หญิง กรกฎ ต่อม
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ นายบุญณรงค์ ขลิบทอง, นางสาวชนิดาภา มาลากาญจน์
๕) การวางแผนและดาเนินการจัดสถานศึกษาสีขาว
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรัชนี พลชัย, นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม, นางสาวเนตรชนก สงประสพ
๖) การวางแผนและดาเนินการตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ นางธัญรส เหมจินดา, นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ
๗) การวางแผนและดาเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และห้องเรียนพิเศษ SMTE ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรัญญา เกิดสม, นางสาวฐิตาพร คงหอม
๓. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพและได้มำตรฐำน
ประกอบด้วย นางสาวสุรณาต เพ็ชรภูเขียว, นายสันต์ติ เกราะแก้ว
๔. กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ประกอบด้วย นายสมพร เภรีฤกษ์, นายไสว จันทร์ศิริ, นายสุธิพร บัญยะหัต

มำตรฐำนที่ ๓ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย นางจิราภรณ์ จุติโชติ, นางสาวบุญศิรินทร์ กลับอาไพ, นายวีระพงศ์ ลุยจันทร์
๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง, นางสาวสุรัสวดีศรีสุวรรณ
๓. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ
ประกอบด้วย นางสาวสุทิพา รักษามั่น, นางจีรา เภอแสละ
๔. กำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประกอบด้วย นายสุวิทย์ รักษ์ทอง, นายสุคนธ์ สุขขา, นายพงษ์ศิริ พวงทอง
๕. กำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน
ประกอบด้วย นางมัณฑิตา ชัยมุสิก, นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์, นางสาวอารมณ์ วัฒนศรี
มำตรฐำนที่ ๔ ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น, นางสวรรยา วงศ์วิวิชพัฒนา
๔. คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลสภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ มีหน้าที่ สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
๑) นางธัญรส
เหมจินดา
ประธาน
๒) นางสาวกรรณิกา
ดุลย์เภรี
กรรมการ
๓) ว่าที่ ร.ต.หญิง กรกฏ ต่อม
กรรมการ
๔) นางสาวฐนิกา
ช่วยสุทธิ์
กรรมการ
๕) นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัด
กรรมการ
๖) นางกนกวรรณ
ทองชู
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลจาก
คณะทางานตามมาตรฐานต่างๆ และจัดทารูปเล่ม รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประกอบด้วย
๑) นางธัญรส
เหมจินดา
ประธาน
๒) นางสาวฐนิกา
ช่วยสุทธิ์
กรรมการ
๓) นางกนกวรรณ
ทองชู
กรรมการ
๔) นางสาวกรรณิกา
ดุลเภรีย์
กรรมการ
๕) นายธาดา
รองคีรี
กรรมการ
๖) นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ

๖. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มีหน้าที่ ประเมินการปฏิบัติงานและสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ ประกอบด้วย
๑) นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัด
ประธาน
๒) นางสาวฐนิกา
ช่วยสุทธิ์
กรรมการ
๓) ว่าที่ ร.ต.หญิงกรกฎ ต่อม
กรรมการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีต่อสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ
(นายสุภาพ เต็มรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช

