คำสั่งโรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำคม
ที่ ๑๕๑ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
และจัดทำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (SAR) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
.............................................
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำทำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
เป็นไปตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ ระบบ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่กำหนดให้สถำนศึกษำต้องดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีกำรจัดทำ
รำยงำนประจำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นำยวิธำน
พรหมสินธุศักดิ์
ประธำนกรรมกำร
นำยสุรชัย
อนุมำศ
กรรมกำร
นำงวันวิศำข์ ผลหมู่
กรรมกำร
นำงวรรณวิสำ สมบัติวงศ์
กรรมกำร
นำงจริยำ
มหำเทียร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ
๒. ร่วมพิจำรณำแก้ไขปัญหำอันอำจเกิดขึ้นในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. ฝ่ายกากับ ติดตาม
นำยกฤษณ์
เลิศสุวรรณรัตน์
นำงสำววิไลพร หวำนสนิท
นำงศันสนีย์ ต่ำยเพ็ชร
นำงถนอมศรี นิมิตรดี
นำงจริยำ
มหำเทียร
นำงอัจฉรำวรรณ กัลยำณสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๒

นำงสำวบุปผำ กำลพัฒน์
กรรมกำร
นำงสำวกัลยำ ทองโชติ
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๑
นำยปรัชญำนันท์ พันธเสน
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๒
นำงสำวพิสชำ พ่วงศรี
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๓
นำงสำวชุติมำ รอดสุด
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๔
นำงสำววิมลมำศ ฟูบินทร์
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๕
นำงสำวนัยนำ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๖
นำยประภัส
ผลหมู่
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๗
นำงสำววิภำ
สมโภชพฤฒิกุล หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๘
นำงกณิกำร์
พัฒรำกุล
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๙
นำงพิมณิชำ
พรหมมำนต
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๑๐
นำงสำวฐมน
ม่วงนำพูล
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๑๑
นำยสุรจักริ์
แก้วม่วง
หัวหน้ำมำตรฐำนที่ ๑๒
นำงพิมณิชำ
พรหมมำนต
เลขำนุกำร
นำงสำววำนิดำ เสน่หำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำงสำวปนัดดำ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. วำงแผนกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กำกับติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ร่วมพิจำรณำผลกำรประเมินภำยในประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
๒. จัดทำรูปเล่มรำยงำนประจำปีตำมรูปแบบรำยงำนของ สพม. ๑ และส่งไปยัง สพม. ๑ ตำมกำหนด
เสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน
๒. ฝ่ายรวบรวมผลการประเมินด้านต่างๆ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑. นำงสำวกัลยำ ทองโชติ หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงศิริรัตน์ ศิลอำภรณ์
กรรมกำร
๓. นำยศิวำวุฒิ รัตนะ
๔. นำงกิติญำ เนิดน้อย
กรรมกำร
๕. นำยพันธุ์ศักดิ์ เกียรติสมกิจ
๖. นำงสำวบุปผำ กำลพัฒน์
กรรมกำร
๗.ว่ำที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยิ้มแย้ม
๘.นำงสำวนริศรำ ค้ำข้ำว
กรรมกำร
๙.นำยวันเฉลิม เนตรธำนนท์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑. นำยปรัชญำนันท์ พันธเสน หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงสำวกำไล สุวรรณนิตย์ กรรมกำร
๓. นำงสำวนันทวรรณ บุญวัฒน์
๔. นำงสำวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม
กรรมกำร
๕. นำยปิยวัช สีกันหำ
๖. นำยศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์ กรรมกำร
๗. นำยอรรถกิตติ์ มีเงิน

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๓

๘. นำยสมำนชัย ริดจันดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๓
ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑. นำงสำวพิสชำ พ่วงศรี
หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงสำวอภิญญำ มีสุข
กรรมกำร
๓. นำงสำวสุภำวรรณ ลืนภูเขียว กรรมกำร
๔. นำงวรรณวิภำ ม่วงมิ่งสุข กรรมกำร
๕. นำงสำวพิณทอง เหมือนดอกไม้ กรรมกำร
๖. นำยกำธร
ผิวหอม กรรมกำร
๗. นำงสำวนิโลบล นำบุญพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
๑. นำงสำวชุติมำ รอดสุด หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงกนกวรรณ แก้วม่วง กรรมกำร
๓. นำงสำวพัทธ์ธีรำ จินดำสกุลยนต์ กรรมกำร
๔. นำยอำพล
แป้นแสง กรรมกำร
๕. นำงสำวจิตติมำ โคกกระชำย กรรมกำร
๖. นำงสำววัชรี สุริยะกอง กรรมกำร
๗. นำงสำวอุไรพร แจ่มศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๕
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
๑. นำงสำววิมลมำศ ฟูบินทร์ หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงสำวพรศรี เจริญวัย
กรรมกำร
๓. นำงสำวภรณี สืบเครือ
กรรมกำร
๔. นำงสมศรี
คงสุวรรณ กรรมกำร
๕. นำงสำวเบญญำภำ ธรรมรักษ์ กรรมกำร
๖. นำยประพัฒน์ ทองขำว
กรรมกำร
๗. นำงสำวรินทร์ฐฎำ ปินตำวงค์ กรรมกำร
๘. นำงสำววรำลักษณ์ จันทร์ลอย กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๑. นำงสำวนัยนำ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงสำวขวัญหล้ำ เกตุฉิม กรรมกำร
๓. นำงสำวยุพำ สมนึก
กรรมกำร
๔. นำยอรัญ
ใหญ่กว่ำวงศ์ กรรมกำร
๕. นำยทวีทรัพย์ รสำนนท์
กรรมกำร
๖. นำงสำวชลธิรำ เมืองใจ
กรรมกำร
๗. นำยอำคม แผ่แก้วมณี
กรรมกำร
๘.นำงสำวธีรนุช วำรีรักษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๗ ครูมีคุณลักษณะที่ดีและมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
๑. นำยประภัส ผลหมู่
หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงสำวชลิสำ ชำนำญวำรี กรรมกำร
๓.นำงสำวเกศินี เที่ยงชุดติ กรรมกำร
๔. นำงสำวรังษิยำ ชูขันธ์
กรรมกำร
๕. นำงสำวอรนุช เทพอัครพงศ์ กรรมกำร
๖. นำยวันพิชิต ล่ำมแขก กรรมกำร
๗. นำงสำวดวงชีวัน บุษยำวรรณ กรรมกำร
๘.นำยทวี
ม่วงมนตรี
กรรมกำร
๙. นำยธนกฤต พิมพ์ทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร

๔

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดีและมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๑.นำงสำววิภำ สมโภชพฤฒิกุล หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำยเอกนรินทร์ ชั่งจัตุรัตน์ กรรมกำร
๓. นำงสำวศศิลัดดำ มีจังหำร กรรมกำร
๔. นำยอิทธิกร ภู่สำระ กรรมกำร
๕. นำงจินตนำ นิลำภรณ์กุล กรรมกำร
๖. นำยณรงค์กร ประสำรแสง กรรมกำร
๗. นำงสำวศุภิสรำ จันทร์ดำ กรรมกำร
๘. นำงสุภัทรำ
อินต๊ะคำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑. นำงกณิกำร์ พัฒรำกุล
หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงอัจฉรำวรรณ กัลยำณสิทธิ์ กรรมกำร
๓. นำงสำวชุลีพร รื่นเริง
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุภำพร บุญศิริ
กรรมกำร
๕. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์ศรวงษ์ กรรมกำร
๖. นำยพนม
บัวใหญ่รักษำ กรรมกำร
๗. นำงสำวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง กรรมกำร
๘.นำงสำวมำริษำ ผิวคำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑. นำงพิมณิชำ พรหมมำนต หัวหน้ำมำตรฐำน
๒. นำงสำวสุอำภำ กระปุกทอง
กรรมกำร ๒. นำยอรรถพล หวำนทรัพย์ กรรมกำร
๓. นำงสำววำนิดำ เสน่หำ
กรรมกำร ๔. นำงสำวอโนชำ อุทุมสกุลรัตน์ กรรมกำร
๖. นำงวิชิตำ
ดวงวิบูลย์
กรรมกำร ๗. นำงสำวมนรวรรณ มีครองแบ่ง กรรมกำร
๘. นำงสำวปนัดดำ หงษ์ทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑. นำงสำวฐมน ม่วงนำพูล
หัวหน้ำมำตรฐำน
๒.นำงจุไรรัตน์ เสือนุ่ม
กรรมกำร
๓. นำงสำวอมรำ ขอดสันเทียะ กรรมกำร
๔. นำงรัตนำ อุทก
กรรมกำร
๕. นำยอำนำจ อินทร์ศวร กรรมกำร
๖. นำยอุดมชัย ไพศรี
กรรมกำร
๗. นำยประวิทย์ บุญเผย
กรรมกำร
๘. นำยรังสรรค์ สมอำรีย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน และการพัฒนาช่วยเหลือ
สถานศึกษาอื่นหรือชุมชน สังคม
๑. นำยสุรจักริ์ แก้วม่วง หัวหน้ำมำตรฐำน
๒.นำยธีระ
ลี้ศิริสรรพ์ กรรมกำร
๓. นำงสำวหทัยรัตน์ ทับเปรม
กรรมกำร
๔. นำยธงวุฒิ จันทร์เพชร กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐธิดำ ไชยมิ่ง
กรรมกำร
๖.นำยชวลิต สิงห์โต
กรรมกำร
๗. นำงสำวเกศรินทร์ ค่ำคูณ
กรรมกำร
๘.นำงสำวพรทิพย์ ยอดหนู กรรมกำร
๙. นำยอนุศักดิ์ ติรสถิตย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

๕

หน้าที่ ๑. หมำยเลข ๑-๓ วิเครำะห์ สรุปมำตรฐำนกำรศึกษำที่กำหนด จัดทำแฟ้มเอกสำรรำยงำน และกรอกข้อมูล
ในแฟลชไดร์ฟให้สมบูรณ์และนำส่งตำมเวลำที่กำหนด และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. หมำยเลขอื่นที่นอกเหนือจำกหมำยเลข ๑-๓ รวบรวมเอกสำร หลักฐำน สร้ำงเครื่องมือ เก็บข้อมูล
ร่วมวิเครำะห์ และปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่หัวหน้ำมำตรฐำนมอบหมำย
๓. ฝ่ายพิสูจน์อักษร
๑. นำงสำวเกศินี เที่ยงชุดติ
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวรินทร์ฐฎำ ปินตำวงค์ กรรมกำร
๓. นำงสำวมนรวรรณ มีครองแบ่ง กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรเขียนสะกดคำในเล่มรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยด้วยควำมเอำใจใส่ รับผิดชอบ
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำยวิธำน พรหมสินธุศักดิ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำคม

