
 
คำสั่งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒  

ที ่411/2563 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

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

 ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมถึงการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการเกบ็ข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อันจะนำไปสู่
การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ และการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 
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 

 2. คณะกรรมการสร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ออกแบบ
เครื่องมือให้เป็นไปตามประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง ตลอดจนคุณภาพ
ของเครื่องมือก่อนนำไปสู่การใช้งาน เพ่ือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนทั้ง 3 มาตรฐานดังที่ประกาศไปแล้ว คือ 
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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 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
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 นายศรุต   ทิพย์รักษา  ประธานกรรมการ 
2.2 นางพยงค์  วิภาคหัตถกิจ  รองประธานกรรมการ 
2.3  นางสาวณัฐนาฏ  ณ วงศ ์   รองประธานกรรมการ 
2.4  นางอุไรวรรณ  บุญยก   รองประธานกรรมการ 
2.5  นางเสาวนิต  ช่วยนุกูล  รองประธานกรรมการ 
2.6 นายณัฐพนธ์  ส่งแสง   กรรมการ 
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2.7 นางชุติมา  สุวรรณศร ี  กรรมการ   
2.8 นางบุญเกดิ  ติลกโชติพงศ์  กรรมการ  
2.9 นางสาวสมบูรณ์            จินตุลา     กรรมการ    
2.10  นางมณฑาทิพย์  หยูหนู   กรรมการ 
2.11   นายวิศรุต  สมณะ   กรรมการ    
2.12   นางสุชีรา  ชูแก้ว   กรรมการ 
2.13  นางยุพยง  ใจกว้าง   กรรมการ 
2.14  นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง  กรรมการ 
2.15  นายเอกชัย  รอดกลิ่น  กรรมการ 
2.16  นางสาวจรรจิรา  บัวจันทร์  กรรมการ 
2.17  นางศิริพร  วิเศษกลิ่น  กรรมการ 
2.18  นางสาวลักษณ์นารา ทองมาก   กรรมการ 
2.19  นางสาวเจนจิรา  ทิพย์ญาณ  กรรมการ 
2.20  นางรจนา  ใจห้าว   กรรมการ 
2.21  นางบุษกร  มากชิต   กรรมการ 
2.22  นางสาวนิชธาวัลย ์ วิภูษณะภัทร์  กรรมการ 
2.23  นางสาวนิตยาพร  เนตรรุ่ง   กรรมการ 
2.24  นายวุฒิชัย  พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
2.25  นางสาวสุชาดา  เรืองดำ   กรรมการ 
2.26  นายพลกฤษ  ตาลประสิทธิ์  กรรมการ 
2.27  ว่าที่ รต. เอกชัย  ทองเจริญ  กรรมการ 
2.28  นางดรุณี  ลาศรีทัศน์  กรรมการ 
2.29  นางนิศากร  จิระสุนทร  กรรมการ 
2.30  นางสาวสุธาสิณี  ณ เวชรินทร์  กรรมการ 
2.31  นางวิลาวัลย ์  กัณรงค์   กรรมการและเลขานุการ 
2.32  นางภัทรานิษฐ์  สินอุดม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.33  นางกันยา  วิสาละ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.34  นางสาวนันทิยา  บุญศรีนุ้ย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.35  นางทัศนีย์  ขวัญเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.36  นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
    

    สั่ง  ณ  วันที่   3  กันยายน   พ.ศ.  2563 

                   (นายประยงค์   อินนุพัฒน์ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 


