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ค าส่ังวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

ท่ี 37  /๒๕๕8 
   เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8  

 
  ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มีสาระบัญญั ติ ท่ีก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายใน  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป  
ตามมาตรฐานการศึกษา  อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒  ผู้อ านวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
      ๑.๑ น.ส.จงสถาพร   ดาวเรือง ผู้อ านวยการ                              ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นายกิติพงศ์ รติปาณ       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร    กรรมการ 
 1.3 นายแปลก ภีระค า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ

๑.4 นายวิศาล เพ็ชรมุณี รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา กรรมการ 
   กิจการนักเรียน นักศึกษา    
 1.5 นายฐเสฏฐ์ เขาทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน    กรรมการ 
 และความร่วมมือ 
 ๑.6 น.ส.สรสรี สุประภา ครูช านาญการ                    กรรมการและเลขานุการ 
 

ท าหน้าที่     ก ากับ  ดูแล  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้การจัดท าการ 
       ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงตามเวลาท่ี 
       ก าหนด 
 

๒.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  
     2.๑  นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์  ประธานกรรมการ   
     ๒.2  น.ส.วรารัตน์ ค าเมือง กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์       
     2.๓  นายไพศาล วิวัฒนทิพย ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   
     2.๔  นายพงษ์ศักดิ์ วุฒิวัย กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   
     2.๕  นายประเสริฐ ทองนุ่น กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.๖  นายเป็นต่อ เพชรทอง                          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า    
     2.7  นายสมพร โพธิ์อยู ่    กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ  
     2.8 นายวินัย              สุขพุ่ม    กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ  
     2.9 นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
     2.๑0 นายวงศ์วริศ ทิพย์สกุล                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
     2.๑1 นายอนุชิต บุญสุข    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     2.12 นายธวัชชัย ประตูแก้ว             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
                                                                                                                   /ท าหน้าท่ี ... 
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ท าหน้าที่     ให้ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาบนหลักการ ร่วมคิด 
 ร่วมท า  และร่วมรับผิดชอบ  ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และชุมชน 
 

๓.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๓.๑  น.ส.จงสถาพร ดาวเรือง  ผู้อ านวยการ             ประธานกรรมการ 
     ๓.๒ นายกิติพงศ์ รติปาณ            รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ นายแปลก ภีระค า             รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
  ๓.๔  นายวิศาล เพ็ชรมุณี           รองผู้อ านวยการ                   รองประธานกรรมการ 
  3.5  นายฐเสฏฐ์ เขาทอง             รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
     ๓.6  นายถาวร อินทานนท์        ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ๓.7  น.ส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์  ครูช านาญการ กรรมการ 
     ๓.8  นายพงษ์ศักดิ์ เดิมสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ๓.9  นายณัฐสันต์ ขจิตระบิน ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ๓.10  นายทรงพล บุญเหมือน ครูช านาญการ    กรรมการ 
     ๓.๑1 นายนฤพล พฤกษะศรี ครูช านาญการ    กรรมการ 
     ๓.๑2 นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
     ๓.๑3 น.ส.พัชรนันท์  ไชยมหาพฤกษ์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
     ๓.๑4 นางรุ้งเพชร  ยืนเพ็ง  ครูช านาญการ    กรรมการ 
     ๓.๑5 นายวันชัย  วัฒนศิร ิ ครูช านาญการ    กรรมการ 
     ๓.๑6 นายพัลลภ  ผลพฤกษา ครูช านาญการ           กรรมการ 
     ๓.17 นางขนิษฐา  ตรีคุณประภา ครูช านาญการ    กรรมการ 
     ๓.18 นายวิเชียร  คงฤทธิ์  ครูช านาญการ    กรรมการ 
     ๓.19 น.ส.สรสรี     สุประภา          ครูช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๒0 น.ส.วรารัตน์  ค าเมือง  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๓.๒1 น.ส.ลักขณา  แท่นแก้ว  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑.  วางแผนด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒.  จัดท าเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล  และประสานงานกับคณะกรรมการในทุกมาตรฐาน 
 ๓.  วิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนาของสถานศึกษา 
 ๔.  ให้ข้อเสนอแนะในการระดมบุคลากรท้ังหมดของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาตามกระบวนการ  
PDCA 
 ๕.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยเป็นรูปเล่มเสนอต่อสอศ.  และสมศ.           
และประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอกให้ทราบท่ัวกัน 

 

๔.  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฝ่ายสนับสนนุการด าเนินงานวิทยาลัยฯ 
     ๔.๑   นายกิติพงศ์ รติปาณ           รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
     ๔.๒   หัวหน้างานทุกงาน   หัวหน้างาน        รองประธานกรรมการ 
     ๔.๓ หัวหน้าแผนกวิชา   หัวหน้าแผนกวิชา   กรรมการ 
                                                                                                     /4.4 นายเทิดเกียรติ...  
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     ๔.4   นายเทอดเกียรติ เสนาวัน            เจ้าหน้าท่ี     กรรมการ 
     ๔.5   นายวิพล อ่อนแช่ม           เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
     ๔.6   นางอุไรวรรณ แพทย์ประทุม เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.7   นางนภวรรณ  อุ่นเจริญ  เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.8   นางมะลิ  สุขเสมา  เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ                                                                                          
     ๔.9   นายบุญเชิด  ชาญกระบี ่ เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.10 นายจรัส  ธิมาศ  เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.๑1 นางวรรณา  ชูด าดี  เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.๑2 นายประสาน รอดวิลัย           เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.๑3 นายสุขสันต์ เสนาวัน  เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.๑4 นายสมบูรณ์ พิมพ์สมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.๑5 นายนรินทร์ ลานพลอย เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.๑6 นางบงกช รอดวิลัย  เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
     ๔.๑7 นางบุษบรรณ ลิขิตธีระกุล ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
     ๔.๑8 น.ส.สมพิศ วัดป้ัน              เจ้าหน้าท่ี                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ช่วยเหลือ  สนับสนุน  ด าเนินงานตามค าส่ังและโครงการวิทยาลัยฯ  แผนกวิชา  ท่ีได้รับมอบหมาย  
อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ  ให้ได้ตามมาตรฐานทุกมาตรฐาน  และตัวบ่งช้ี 
 

๕. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามตัวบ่งชี้  
 ๕.๑ มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๙ ตัวบ่งชี้ 
    นายแปลก  ภีระค า รองผู้อ านวยการ ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
    นายวิศาล  เพ็ชรมุณี          รองผู้อ านวยการ ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
    นางทิพมล    นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ            หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานท่ี ๑ 
 

๕.๑.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป (๕ คะแนน) 
 ๕.๑.๑.๒ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๑.๑.๓ น.ส.ฐณัฐชนันท์ งามพักตร ์ เจ้าหน้าท่ี     กรรมการ 
 ๕.๑.๑.๔ น.ส.อริยานันท์ มาชะนา เจ้าหน้าท่ี    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9  
๕.๑.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
(๕ คะแนน)  
 ๕.๑.๒.๑ น.ส.วันเพ็ญ คะสะธรรม พนักงานราชการ        ประธานกรรมการ 
 ๕.๑.๒.๒ นายปราโมทย์ รัตนโอภา ครูช านาญการ        กรรมการ  
 ๕.๑.๒.๔ นางอุไรวรรณ แพทย์ประทุม เจ้าหน้าท่ี     กรรมการ 
 ๕.๑.๒.๕ นายสงวน จันทรสวัสด์ิ ผู้ช านาญวิชาการท ารองเท้า   กรรมการและเลขานุการ 
 

                                                                                                                 /ท าหน้าท่ี ... 
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มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๑.๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (๕ คะแนน) 
 ๕.๑.๓.๑ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
 ๕.๑.๓.๒ นายทรงพล บุญเหมือน ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๕.๑.๓.3 น.ส.อริยานันท์ มาชะนา เจ้าหน้าท่ี        กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9  
 

๕.๑.๔ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป (๕ คะแนน) 
 ๕.๑.๔.๑ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๑.๔.๒ นายริทธิ์ จันทนสมบัติกุล ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๕.๑.๔.๔ น.ส.อริยานันท์ มาชะนา เจ้าหน้าท่ี                        กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕8  
 

๕.๑.๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน         
(V-NET) อาชีวศึกษา ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (๕ คะแนน) 
  ๕.๑.๕.๑ น.ส. วันเพ็ญ คะสะธรรม พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 
  ๕.๑.๕.๒ นายพงษ์ศักดิ์ เดิมสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  ๕.๑.๕.๓ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๕.๑.๕.๔ น.ส.อริยานันท์ มาชะนา เจ้าหน้าท่ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9  

 

๕.๑.๖ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (๕ คะแนน) 
  ๕.๑.๖.๑ นายทรงพล บุญเหมือน ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๕.๑.๖.๒ นายพงษ์ศักดิ์ เดิมสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  ๕.๑.๖.๓ น.ส.อริยนันท์ มาชะนา เจ้าหน้าท่ี      กรรมการ 
  ๕.๑.๖.๔ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

                                                                                               /5.1.7 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 ... 
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๕.๑.๗ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบแรกเข้า (๕ คะแนน) 
  ๕.๑.๗.๑ นายริทธิ์ จันทนสมบัติกุล ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๕.๑.๗.๒ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๕.๑.๗.๓ นางศรีสุดา บุญแก้ว ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๕.๑.๗.๔ น.ส.ฐณัฐชนันท์ งามพักตร์ เจ้าหน้าท่ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.7 สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๑.๘ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 
๑ ปี  (๕ คะแนน) 
  ๕.๑.๗.๑ น.ส.ศรีสมัย ธนาวรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๕.๑.๗.๒ พ.จ.อ.ภานุรุจ มากสินธุ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๕.๑.๗.3 น.ส.ฐณัชฐนันท์ งามพักตร์ เจ้าหน้าท่ี      กรรมการ 
  ๕.๑.๗.4 นางอุไรวรรณ แพทย์ประทุม เจ้าหน้าท่ี   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 

 

๕.๑.๙ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๕.๑.๗.๑ น.ส.ศรีสมัย ธนาวรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๑.๗.๒ นางศรีสุดา บุญแก้ว ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๕.๑.๗.๓ นายสงวน จันทรสวัสด์ิ ผู้ช านาญการวิชาการท ารองเท้า    กรรมการ                                                                         
 ๕.๑.๗.๔ น.ส.พัชรนันท์ ไชยมหาพฤกษ ์ ครูช านาญการ     กรรมการ 
  ๕.๑.๗.5 นางอุไรวรรณ แพทย์ประทุม เจ้าหน้าท่ี                        กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๙ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕59 
                                     

 ๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
    นายแปลก ภีระค า   รองผู้อ านวยการ        ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
   นายวิศาล เพ็ชรมุณี รองผู้อ านวยการ ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
   นางรุ้งเพชร ยืนเพ็ง ครูช านาญการ                  หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานท่ี ๒ 
๕.๒.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน (๕ คะแนน) 
 ๕.๒.๑.๑ นายพงษ์ศักดิ์ เดิมสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒.๑.๒ นายณัฐสันต์ ขจิตระบิน ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๒.๑.๓ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๕.๒.๑.๔ น.ส.อภิญญา ชัยพงษ์ เจ้าหน้าท่ี                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                            /มีหน้าท่ี ... 
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มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกัน
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๒.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (๕ คะแนน) 
 ๕.๒.๒.๑ นายถาวร อินทานนท์ ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒.๒.๒ นางเดือนเพ็ญ อินทานนท์ ครูช านาญการ        กรรมการ 
 ๕.๒.๒.๓ น.ส.อภิญญา ชัยพงษ์ เจ้าหน้าท่ี   กรรมการ 
 ๕.๒.๒.๔ นายพงษ์ศักดิ์ เดิมสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕8 
 

๕.๒.๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (๕ คะแนน) 
 ๕.๒.๓.๑ นายนฤพล พฤกษะศรี ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒.๓.๒ นายพัลลภ ผลพฤกษา ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๕.๒.๓.๓ น.ส.อภิญญา ชัยพงษ์ เจ้าหน้าท่ี   กรรมการ                                                                     
 ๕.๒.๓.๔ น.ส.วรารัตน์ ค าเมือง ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
                                                                  

๕.๒.๔ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา          
(๕ คะแนน) 
 ๕.๒.๔.๑ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
 ๕.๒.๔.๒ นายพงษ์ศักดิ์ เดิมสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๒.๔.๓ นายชัยภัทร สอนเครือ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
      ๕.๒.๔.๔ น.ส.อริยานันท์ มาชะนา เจ้าหน้าท่ี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๒.๕ ตัวบ่งช้ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน (๕ คะแนน) 
 ๕.๒.๕.๑ น.ส.วันเพ็ญ คะสะธรรม พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒.๕.๒ นายทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ
 ๕.๒.๕.๓ น.ส.พัชรนันท์ ไชยมหาพฤกษ ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๕.๒.๕.๔ น.ส.อภิญญา ชัยพงษ์              เจ้าหน้าท่ี กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงาน

ประกันคุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 
 
                                                                                                       /5.3 มาตรฐานท่ี 3 ... 
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 ๕.๓ มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้  
  น.ส.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อ านวยการ  ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
  นายกิติพงศ์ รติปาณ รองผู้อ านวยการ  ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
  นายแปลก ภีระค า รองผู้อ านวยการ  ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
  นายวิศาล เพ็ชรมุณี รองผู้อ านวยการ ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
  นายฐเสฏฐ์ เขาทอง รองผู้อ านวยการ ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
  นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานท่ี ๓ 
  นางนภวรรณ อุ่นเจริญ เจ้าหน้าท่ี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานท่ี ๓ 
    

๕.๓.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย              
(๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๑.๑  นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู ประธานกรรมการ 
     ๕.๓.๑.๒ นางภริษา วงษ์นิยม ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๕.๓.๑.๓  น.ส.สรสรี สุประภา ครูช านาญการ                  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๕.๑.๒.๑ น.ส.ปิยะมาศ ช านาญ ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๒.๒ น.ส.สรสรี สุประภา ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๕.๓.๒.3 นางมะลิ สุเสมา เจ้าหน้าท่ี  กรรมการและเลขานุการ
  

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ (๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๓.๑ นายทรงพล บุญเหมือน ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๓.2 น.ส.ศรีสมัย ธนาวรโชติ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๓.๓.3 นายพัลลภ ผลพฤกษา ครูช านาญการ                กรรมการและเลขานุการ
  

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๔ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารและภาวะผู้น าของบริหารสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๔.๑ น.ส.วรารัตน ์ ค าเมือง ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๔.2 น.ส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๕.๓.๔.3 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู    กรรมการ 
 ๕.๓.๔.4 นางนภวรรณ อุ่นเจริญ เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
                                                                                                    /5.3.4.7 น.ส.พรเพ็ญ ... 



๗๙ 
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 ๕.๓.๔.๗ น.ส.พรเพ็ญ วงศ์วิวิชพัฒนา เจ้าหน้าท่ี  กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 

 

๕.๓.๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา          
(๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๕.๑ นายพัลลภ ผลพฤกษา ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
 5.3.5.2  น.ส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์ ครูช านาญการ      กรรมการ 
 5.3.5.3  น.ส.วัชระ บุญกระจ่าง นักศึกษาฝึกสอน      กรรมการ 
 5.3.5.4  น.ส.จุตินันต์ พันธ์ยม นักศึกษาฝึกสอน      กรรมการ 
 ๕.๓.๕.5 น.ส.ลักขณา แท่นแก้ว เจ้าหน้าท่ี        กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๖ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง (๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๖.๑ พ.จ.อ.ภานุรุจ มากสินธุ์ ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
 5.3.6.2  นายชัยภัทร สอนเครือ ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๕.๓.๖.3 น.ส.ปิยะมาศ ช านาญ ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
 ๕.๓.๖.4  น.ส.พัชรนันท์ ไชยมหาพฤกษ์ ครูช านาญการ        กรรมการ 
 5.3.6.5  นางวรรณา ชูด าดี เจ้าหน้าท่ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๖ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๗ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน (๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๗.๑ น.ส.พัชรนันท์ ไชยมหาพฤกษ์ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๗.๒ นายชัยภัทร สอนเครือ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕.๓.๗.3 นางอุไรวรรณ แพทย์ประทุม  เจ้าหน้าท่ี    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๗ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๘ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ (๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๘.๑ นายวิเชียร คงฤทธิ์  ครูช านาญการ     ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๘.๒ นายวันชัย วัฒนศิริ            ครูช านาญการ กรรมการ
 ๕.๓.๘.๓ น.ส.สรสรี สุประภา  ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๕.๓.๘.4 น.ส.พัชรา อ่อนเมือง          เจ้าหน้าท่ี      กรรมการและเลขานุการ 
  

                                                                                                                /ท าหน้าท่ี ... 



๘๐ 
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มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๘ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
                                                                                 

๕.๓.๙ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ (๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๙.๑ นางสิรินาฏ เลือดนักรบ        ครู   ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๙.๒ นายวิเชียร คงฤทธิ์             ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๕.3.9.3 นางจุฑามาศ แหนผัน  ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 5.3.9.4 หัวหน้าแผนกวิชา          กรรมการ 
 ๕.๓.๙.5 น.ส.พัชรา อ่อนเมือง เจ้าหน้าท่ี       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๙ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๑๐  ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๕.๓.๑๐.๑ นางบุษบรรณ ลิขิตธีระกุล ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๑๐.๒ นายริทธิ์ จันทนสมบัติกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๕.๓.๑๐.๓ น.ส.สมพิศ วัดป้ัน เจ้าหน้าท่ี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๐ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงาน
ประกันคุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๑๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ (๕ คะแนน)  
 ๕.๓.๑๑.๑ นางขนิษฐา ตรีคุณประภา ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๑๑.๒ นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู   กรรมการ 
 ๕.๓.๑๑.๓ หัวหน้าแผนกวิชา    กรรมการ 
 ๕.๓.๑๑.๕ นางอุไรวรรณ แพทย์ประทุม เจ้าหน้าท่ี   กรรมการ
 ๕.๓.๑๑.๖ น.ส.พัชรา อ่อนเมือง เจ้าหน้าท่ี   กรรมการ
 ๕.๓.๑๑.7 น.ส.สรสรี สุประภา ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๓.๑๑.8 น.ส.ยุวรัตน ์ อินอ่อน เจ้าหน้าท่ี               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๑ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงาน
ประกันคุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๓.๑๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพย์ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ (๕ คะแนน)  
 ๕.๓.๑๒.๑ นางศรีสุดา บุญแก้ว ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
 ๕.๓.๑๒.๒ หัวหน้าแผนกวิชา  กรรมการ 
 ๕.๓.๑๒.๓ นางทิพมล นวเจริญพงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๕.๓.๑๒.๔  นายปราโมทย์ รัตนโอภา ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๕.๓.๑๒.๕ นายวิเชียร คงฤทธิ์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๕.๓.๑๒.๖ นายสงวน จันทรสวัสด์ิ ผู้ช านาญการวิชาการท ารองเท้า  กรรมการ 
                                                                                            /5.3.12.7 น.ส.อภิญญา ... 



๘๑ 
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 ๕.๓.๑๒.7 น.ส.อภิญญา ชัยพงษ์ เจ้าหน้าท่ี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๒ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงาน
ประกันคุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

 ๕.๔ มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ 
 นายวิศาล เพ็ชรมุณี   รองผู้อ านวยการ       ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
 นางศรีสุดา บุญแก้ว ครูช านาญการ                    หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานท่ี ๔ 
 

๕.๔.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ (๕ คะแนน) 
 ๕.๔.๑.๑ นายปราโมทย์ รัตนโอภา ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๔.๑.๒ นายถาวร อินทานนท์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๕.๔.๑.๓ นายวิเชียร คงฤทธิ์  ครูช านาญการ    กรรมการ
 ๕.๔.๑.4 นางศรีสุดา บุญแก้ว  ครูช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

 ๕.๕ มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
 นายฐเสฏฐ์ เขาทอง        รองผู้อ านวยการ  ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
  น.ส.วรารัตน ์ ค าเมือง  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานท่ี ๕ 
  นายณัฐสันต์ ขจิตระบิน ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ามาตรฐานท่ี 5 
 

๕.๕.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน (๕ คะแนน) 
 ๕.๕.๑.๑ นายณัฐสันต์ ขจิตระบิน ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 5.5.1.2 นายถาวร  อินทานนท์        ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.5.1.3 นางรุ้งเพชร  ยืนเพ็ง ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5.5.1.4 น.ส.สรสรี  สุประภา ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5.5.1.5 น.ส.ศรีสมัย  ธนาวรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.5.1.6 น.ส.ณัฐธยาน์  ธีรกุลจินดาภรณ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5.5.1.7 นางจุฑามาศ แหนผัน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.5.1.8 นายนฤพล พฤกษะศรี ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5.5.1.9 นายทรงพล บุญเหมือน ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๕.๕.๑.10 น.ส.วรารัตน ์ ค าเมือง ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๕.๑.11 น.ส.ลักขณา แท่นแก้ว เจ้าหน้าท่ี                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
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๕.๕.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู (๕ คะแนน) 

๕.๕.๒.๑ น.ส.วรารัตน ์ ค าเมือง  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
 ๕.๕.๒.๒ หัวหน้าแผนกวิชา      กรรมการ 
 ๕.๕.๒.๓ นายณัฐสันต์ ขจิตระบิน ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๕.๒.๔ น.ส.ลักขณา แท่นแก้ว  เจ้าหน้าท่ี                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

 ๕.๖ มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก    
จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ 
 นายวิศาล เพ็ชรมุณี รองผู้อ านวยการ      ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
 น.ส.ปิยะมาศ     ช านาญ     ครู             หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานท่ี 6 
   

๕.๖.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม (๕ คะแนน) 
 ๕.๖.๑.๑ พ.จ.อ.ภานุรุจ มากสินธุ์  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๖.๑.๒ นายชัยภัทร สอนเครือ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 5.6.1.3 นางขนิษฐา ตรีคุณประภา ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๕.๖.๑.4 นางรื่นฤดี เพียรพรเจริญ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 5.6.1.6 นางวรรณา ชูด าดี  เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
 ๕.๖.1.7 นางอุไรวรรณ แพทย์ประทุม    เจ้าหน้าท่ี       กรรมการ 
 5.6.1.5 น.ส.ปิยะมาศ ช านาญ  ครู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๖.๒ ตัวบ่งช้ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (๕ คะแนน) 
 5.6.2.1 นายชัยภัทร สอนเครือ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๖.๒.2 น.ส.ปิยะมาศ ช านาญ            ครู              กรรมการ 
 5.6.2.3 นางจุฑามาศ แหนผัน  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๕.๖.๒.4 น.ส.ศรีสมัย ธนาวรโชติ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๕.๖.๒.5 นางรื่นฤดี เพียรพรเจริญ ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๕.๖.๒.6 นางอุไรวรรณ แพทย์ประทุม    เจ้าหน้าท่ี       กรรมการ 
 5.6.2.7 นางวรรณา ชูด าดี  เจ้าหน้าท่ี     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕ 
                                                                                                    /5.6.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ... 
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๕.๖.๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ (๕ คะแนน) 
 ๕.๖.๓.๑ พ.จ.อ.ภานุรุจ มากสินธุ์ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๕.6.3.2 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู                           กรรมการ 
 ๕.๖.๓.3 นางอุไรวรรณ    แพทย์ประทุม เจ้าหน้าท่ี                                        กรรมการ 
 5.6.3.4 นางวรรณา ชูด าดี เจ้าหน้าท่ี      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๓ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๖.๔ ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๕ คะแนน) 
 ๕.๖.๔.๑ นางจุฑามาศ แหนผัน  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๖.๔.๒ นางปวรวรรณ ผาลิกา  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 5.6.4.3 นางขนิษฐา ตรีคุณประภา ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๕.๖.๔.๔ นางสิรินาฎ เลือกนักรบ ครู     กรรมการ 
 5.6.4.5 น.ส.ปิยะมาศ ช านาญ  ครู     กรรมการ 
 ๕.๖.๔.6 น.ส.ธวัลรัตน์ เขียนประทุม เจ้าหน้าท่ี    กรรมการ 
 ๕.๖.๔.7 นางรื่นฤดี เพียรพรเจริญ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๔ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

 ๕.๗ มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
  นายฐเสฏฐ์ เขาทอง           รองผู้อ านวยการ   ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
  น.ส.สรสรี สุประภา  ครูช านาญการ             หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานท่ี ๗ 
 

๕.๗.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน (๕ คะแนน) 
          ๕.๗.๑.๑ น.ส.สรสรี สุประภา         ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๗.๑.๒ รองฯ ๔ ฝ่าย      กรรมการ 
 ๕.๗.๑.๓ น.ส.วรารัตน ์ ค าเมือง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๗.๑.๔ นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู    กรรมการ                                                                                  
 ๕.๗.๑.๕ น.ส.ลักขณา แท่นแก้ว เจ้าหน้าท่ี       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๕.๗.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ (๕ คะแนน) 
 ๕.๗.๒.๑ น.ส.วรารัตน ์ ค าเมือง ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๗.๒.๒ หัวหน้าแผนกวิชา      กรรมการ 
 ๕.๗.๒.3 น.ส.ลักขณา แท่นแก้ว เจ้าหน้าท่ี     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒ สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และงานประกนั
คุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
                                                                                                       /5.8 มาตรฐานท่ี 8 ... 
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 5.8  มาตรฐานที่ 8 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 
 นายแปลก         ภีระค า รองผู้อ านวยการ ท่ีปรึกษามาตรฐาน 
 นายปราโมทย์    รัตรโอภา ครูช านาญการ หัวหน้ามาตรฐานท่ี 8 
 นางศรีสุดา บุญแก้ว ครูช านาญการ ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี 8 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 – 8.10 ซึงมีคณะกรรมการการด าเนินงานดังนี ้
 8.1.1 นางรุ้งเพชร ยืนเพ็ง ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
 8.1.2 หัวหน้าแผนกทุกวิชา   กรรมการ 
 8.1.3 นายวันชัย วัฒนศิร ิ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 8.1.4 นางบุษบรรณ ลิขิตธีระกุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8.1.5 นางขนิษฐา ตรีคุณประภา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 8.1.6 น.ส.สรสรี สุประภา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 8.1.7 นางทิพมล นวเจริญพงศ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 8.1.8 น.ส.สมพิศ วัดป้ัน   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
 8.1.9 น.ส.อภิญญา ชัยพงษ์   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
 8.1.10 น.ส.อริยานันท์   มาชะนา   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
 8.1.11 นายริทธิ์ จันทรสมบัติกุล ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.1.12 น.ส.ฐณัฐชนันท์  งามพักตร์   เจ้าหน้าท่ี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 – 8.10 สรุปผล จัดท าแฟ้มข้อมูล และน าข้อมูลส่งผู้อ านวยการ และ
งานประกนัคุณภาพฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันท่ี ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕9 
 

๖. คณะกรรมการท า SAR วิทยาลัยฯ 
 ๖.๑  นายฐเสฏฐ์ เขาทอง รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นายขนิษฐา ตรีคุณประภา ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๖.3  นางทิพมล นวเจริญพงษ ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๖.4  นางรุ้งเพชร ยืนเพ็ง ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๖.5  นางศรีสุดา บุญแก้ว ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๖.6  นายพัลลภ ผลพฤกษา ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๖.7 น.ส.สรสรี  สุประภา  ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.8 น.ส.ปิยะมาศ ช านาญ            ครู                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.9 น.ส.ลักขณา  แท่นแก้ว เจ้าหน้าท่ี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดท า SAR น าเสนอและเผยแพร่ SAR ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายใน ๒๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕9 
 ให้คณะกรรมการทุกคนและทุกฝ่ายปฏิบั ติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเต็มก าลัง
ความสามารถ จนเสร็จ สมบูรณ์เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ จะต้องให้ความร่วมมือคณะกรรมการเก็บข้อมูล  ตามพื้นฐานแห่งความเป็นจริง                
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                                                                   /ท้ังนี้ ...         



๘๕ 

 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                  รายงานการประเมินตนเอง  ๒๕๕8 
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  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี    8    กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                       (นางสาวจงสถาพร  ดาวเรือง)                                
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

 


