
 
คำสั่งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒  

ที ่410/2563 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
********************************** 

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑  
ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและมาตร ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  เพ่ือให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็นระบบภายใต้การ
มีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา และดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย วางแผน  ดูแลอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา
แก้ไขปัญหาและติดตามผลการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

1.1 นายประยงค์  อินนุพัฒน์  ประธานกรรมการ 
1.2 นายศรุต                      ทิพย์รักษา           รองประธานกรรมการ 
1.3 นางพยงค์  วิภาคหัตถกิจ  กรรมการ 
1.4 นางสาวณัฐนาฏ  ณ วงศ ์   กรรมการ 
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1.5 นางอุไรวรรณ  บุญยก   กรรมการ 
1.6 นางเสาวนิต  ช่วยนุกูล  กรรมการ 
1.7 นางภัทรานิษฐ์  สินอุดม   กรรมการ 
1.8 นางวิลาวัลย ์  กัณรงค์   กรรมการและเลขานุการ 
1.9 นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.10  นางสาวชาลิน ี  แซ่จ้อง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน   มีหน้าที่ ร่วมกันวางแผน และดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ในแต่ละมาตรฐาน ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน รวบรวม สรุปข้อมูลตามมาตรฐาน จัดทำสารสนเทศ  
เพ่ือการรายงานผลในแต่ละมาตรฐานต่อไป  ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

 ประกอบด้วย 
2.1.1 นายศรุต  ทิพย์รักษา  ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางพยงค ์  วิภาคหัตถกิจ  รองประธานกรรมการ 
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2.1.3 นางสาวณัฐนาฏ ณ วงศ ์   รองประธานกรรมการ 
                     2.1.4 นางอุไรวรรณ บุญยก   รองประธานกรรมการ 

2.1.5 นางเสาวนิต ช่วยนุกูล  รองประธานกรรมการ 
2.1.6 นางศิริพร  วิเศษกลิ่น  กรรมการ 
2.1.7 นางจิรารัตน์ อุณหศิริกุล  กรรมการ 
2.1.8 นางรจนา  จันทร์ช่วง  กรรมการ 
2.1.9 นางสาวจรรจิรา บัวจันทร์  กรรมการ 
2.1.10 นางสาวศศิประภา สุวรรณเลขา  กรรมการ 
2.1.11 นางชุติมา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
2.1.12 นางปนัดดา รัตนะ   กรรมการ 
2.1.13 นางสาวมาลิณี จันทร์เพ็ชรพูล  กรรมการ 
2.1.14 ว่าที่ รต.เอกชัย ทองเจริญ  กรรมการ 
2.1.15 นายสุริยา  นาคใหญ่  กรรมการ 
2.1.16 นายสมญา แพ่งรักษ์  กรรมการ 
2.1.17 นางนารี  แป้นเหลือ  กรรมการ 
2.1.18 นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ  กรรมการ 
2.1.19 ว่าที่ รต.ชาคริต เพ็ชระ   กรรมการ 
2.1.20 นายวิษณุ  หนูเนื่อง   กรรมการ 
2.1.21 นางบุญเกิด ติลกโชติพงศ ์  กรรมการ 
2.1.22 นางรุ่งฤดี  อ่อนสง   กรรมการ 
2.1.23 นางมณฑาทิพย์ หยูหนู   กรรมการ 
2.1.24 นายมานพ ถวิลวรรณ  กรรมการ 
2.1.25 นางรจนา  ใจห้าว   กรรมการ 
2.1.26 นางบุษกร มากชิต   กรรมการ 
2.1.27 นายเอกชัย รอดกลิ่น  กรรมการ 
2.1.28 นางสาวสุธาสินี ณ เวชรินทร์  กรรมการ 
2.1.29 นางพรศิริ  อินทร์แก้ว  กรรมการ 
2.1.30 นางสาวทัศนียา เพชรชู   กรรมการ 
2.1.31 นางสาวธัญญรัตน์ นุ้ยฉิม   กรรมการ 
2.1.32 นางสาวสุวลี พิชิตมโน  กรรมการ 
2.1.33 นางสาวลักษณ์นารา ทองมาก  กรรมการ 
2.1.34 นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง  กรรมการ 
2.1.35 นางสาวศศิธร ตั้งนรกุล   กรรมการ 
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2.1.36 นายมนัส  สายแก้ว   กรรมการ 
2.1.37 นางสาวสมบูรณ์    จินตุลา   กรรมการ 
2.1.38 นางจันทนา วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
2.1.39 นางสาวสินานาถ สุวรรณโชติ  กรรมการ 
2.1.40 นายคำรณ ฤทธิกัน   กรรมการ 
2.1.41 นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
2.1.42 นางสาวนันท์จรัส มณีโชติ   กรรมการ 
2.1.43 นางดรุณ ี  ลาศรีทัศน ์  กรรมการ 
2.1.44 นายวัชรินทร ์ แก้วประเทศ  กรรมการ 
2.1.45 นางสาวอรัญญา สง่าเนตร  กรรมการ 
2.1.46 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร   กรรมการ 
2.1.47 นางสาวผุสดี   ไชยบุรี   กรรมการ 
2.1.48 นายพงษ์ศักดิ์   ทวีสุข   กรรมการ 
2.1.49 นายมาโนชญ์    เพชรปรางค์  กรรมการ 
2.1.50 นางสาวสุชาดา   เรืองดำ   กรรมการ 
2.1.51 นายวิศรุต   สมณะ   กรรมการ 
2.1.53 นายวรวิทย์    ธดากุล   กรรมการ 
2.1.54 นายเสรี     ชูศรี   กรรมการ 
2.1.55 นางสาวจาระวี    อำภาวงษ์  กรรมการ 
2.1.56 นางสาวคณาวัลย์  เทพสุวรรณ  กรรมการ 
2.1.57 นายสุพล   จันทร์เที่ยง  กรรมการ 
2.1.58 นางสาวชาลินี    แซ่จ้อง   กรรมการ 
2.1.59 นางสุชีรา    ชูแก้ว   กรรมการ 
2.1.60 นางปราถนา    สมณะ   กรรมการ 
2.1.61 นางบุญญา    คุ้มภิรมย์  กรรมการ 
2.1.62 นายจรูญ      ไทยเกิด   กรรมการ 
2.1.63 นางจีรพร   วรรณโชติ  กรรมการ 
2.1.64 นางนิรมล    รักด ี   กรรมการ 
2.1.65 นายหรรษา   เผือกผล   กรรมการ 
2.1.66 นางยุพยง     ใจกว้าง   กรรมการ 
2.1.67 นางสาวผกามาศ   เฟ่ืองฟู   กรรมการ 
2.1.68 นางรุ้งธรรม    วิเชียรรัตน์  กรรมการ 
2.1.69 นางสาวพรรณี     ศรีแสง   กรรมการ 
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2.1.70 นางนิศากร   จิระสุนทร  กรรมการ 
2.1.71 นางสาวกัลยา   ออมสิน   กรรมการ 
2.1.72 นางสาวธัญธิตา   เมฆลัย   กรรมการ 
2.1.73 นางดวงกมล   นาคทุ่งเตา  กรรมการ 
2.1.74 นางสาวธมลวรรณ  อินทรักษ์  กรรมการ 
2.1.75 นางสาวนันทิยา   บุญศรีนุ้ย  กรรมการ 
2.1.76 นางสาวชฎาธร   เกตุวิชิต   กรรมการ 
2.1.77 นางสาวดวงกมล   เพชรเศรษฐ  กรรมการ 
2.1.78 นายปฐมพงศ์    ตรียวง   กรรมการ 
2.1.79 นายสัตยา   ทองอ่อน  กรรมการ 

                    2.1.80 นางสาวรัตนาภรณ์  สุขจันทร์  กรรมการ 
                    2.1.81 นางวิลาวัลย์ กัณรงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
                    2.1.82 นางกันยา  วิสาละ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    2.1.83 นางสาวลักษณ์นารา ทองมาก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.1.84 นายณัฐพนธ์ ส่งแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            2.1.85 นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมการมาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 
 2.2.1 นายศรุต  ทิพย์รักษา  ประธานกรรมการ 
 2.2.3 นางพยงค์  วิภาคหัตถกิจ  รองประธานกรรมการ 

 2.2.4 นางสาวณัฐนาฏ ณ วงศ ์   รองประธานกรรมการ 
 2.2.5 นางอุไรวรรณ บุญยก   รองประธานกรรมการ 
 2.2.6 นางเสาวนิต ช่วยนุกูล  รองประธานกรรมการ 
 2.2.7 นายณัฐพนธ์ ส่งแสง   กรรมการ 
 2.2.8 นางชุติมา  สุวรรณศร ี  กรรมการ  
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2.2.9 นางบุญเกดิ  ติลกโชติพงศ์  กรรมการ  
2.2.10 นางสาวสมบูรณ์    จนิตุลา     กรรมการ    
2.2.11 นางสาวผุสดี ไชยบุรี   กรรมการ 
2.2.12 นายวิศรุต  สมณะ   กรรมการ    
2.2.13 นางสุชีรา  ชูแก้ว   กรรมการ 
2.2.14 นางยุพยง  ใจกว้าง   กรรมการ 
2.2.15 นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง  กรรมการ 
2.2.16 นายมนัส          สายแก้ว   กรรมการ 
2.2.17 นายเอกชัย รอดกลิ่น  กรรมการ 
2.2.18 นางรจนา  จันทร์ช่วง  กรรมการ 
2.2.19 นางศิริพร  วิเศษกลิ่น  กรรมการ 

                    2.2.20 นางบุษกร           มากชิต              กรรมการ 
2.2.21 นางสาวลักษณ์นารา ทองมาก  กรรมการ 
2.2.22 นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ  กรรมการ 
2.2.23 นางภัทรานิษฐ์ สินอุดม   กรรมการและเลขานุการ 
2.2.24 นางกันยา  วิสาละ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.2.25 นางสาวนันทิยา บุญศรีนุ้ย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.2.26 นางทัศนีย์  ขวัญเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.2.27 นางวิลาวัลย์ กัณรงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.2.28 นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
    
    สั่ง  ณ  วันที่   3  กันยายน   พ.ศ.  2563 
 
 
 

                      (นายประยงค์   อินนุพัฒน์ ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

 


