
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
............................................................................ 

 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีกําหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมท้ังจัดทํา
รายงานผล และนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
นั้น 
 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จึงประกาศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑. ท่ีปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าท่ี ให้คําปรึกษา และเสนอ
แนวทาง กํากับ และติดตามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบ
อนุมัติรายงานประจําปี  (SAR)  ของโรงเรียนดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นายจิรวิทย์     ปิติกุลสุถิตย์  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.อนุศักดิ์    ห้องเสงี่ยม  รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.ดรุณี    บุญยอุดมศาสตร์  กรรมการ 
๔. นายธีระ    เจ่ียสกุล   กรรมการ 
๕. นายสมนึก    แก้วทอง   กรรมการ 
๖. นายปรีชาพัฒน์    ขรรค์วิไล  กรรมการ 
๗. นางรัตนดา    ชูบาล   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มี
หน้าท่ี ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
และจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นายมนตรี   พรผล   ประธานกรรมการ 
๒. นายอริยวัตณ์  จันแดง   รองประธานกรรมการ 
๓. นางแก้วอุษา  ลีนานนท์  กรรมการ 

 



๔. นางพรศิร ิ   จินาพงศ์   กรรมการ 
๕. นายต่อตระกูล  พรมนุ่น   กรรมการ 
๖. นายขวัญชัย  ถิรตันติกุล  กรรมการ 
๗. นายปรีชา   หลักบ้าน  กรรมการ 
๘. นางวรรณ ี   สืบกระพันธ ์  กรรมการ 
๙. นางอรพนิ   อยู่คง   กรรมการ 
๑๐. นางสาวศรีกัลป์  ก้องวุฒิเวทย ์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิมลพรรณ  ตัณฑวัฒน์  กรรมการ 
๑๒. นางสาวกนกพร  เจริญรัตน์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวธนิกานต์  กันฑะวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาววาสนา  สุทธมงคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มีหน้าท่ี ศึกษาตัวบ่งช้ี รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปและจัดทํารายงานประจําปี  ( SAR)  
ประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.      นางขจิตศรี  พวงแก้ว   ประธานกรรมการ 
๒.     นางยุวดี   ชูภาพ   รองประธานกรรมการ 
๓.     นางสาวปัญจพร  กรุณา   กรรมการ 
๔.     นางสาวกรองเงิน  วีระวงศ์สุวรรณ  กรรมการ 
๕.     นางชมพู   ขวัญแคว้น  กรรมการ 
๖.  นางสาวภธิรดา  สุไหลหมาน  กรรมการ 
๗.     นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์   กรรมการ 
๘.  นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง  กรรมการ 
๙.     นางสาววรรณา  บูสมาด   กรรมการ 
๑๐.   นางวรรณวิภา   อนุกูลสวัสด์ิ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวอรอุมา  ช่วยจันทร์  กรรมการ  
๑๒. นางสาวภัทราพร  ช่างเหล็ก  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.     นายไกรสิทธิ์  เกื้อกูล   ประธานกรรมการ 
๒.     นายไกรสร   สุทธิประภา  รองประธานกรรมการ 
๓.     นางสุปราณี  รอดเซ็น   กรรมการ 
๔.     นายอมร   ปกติง   กรรมการ 
๕.     นายศุภฤทธิ์  เกตุสกุล   กรรมการ 
๖.    นางวิไลพร   จันเสงี่ยม  กรรมการ 
๗.    นายพงษ์ศักดิ์  รองสวัสด์ิ  กรรมการ 
๘.    ว่าท่ีร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ   กรรมการและเลขานุการ 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์  กรรมการ 
๔. นางสาวศิรดา  ไพโรจน์รชตะ  กรรมการ 
๕. นางอโนทัย  วรรณทอง  กรรมการ 
๖. นางสาวกนกนภัส  สืบสิน   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเช้ือ  ประธานกรรมการ 
๒. นางจรินทร์  ศรีนวลปาน  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสายชล  จันทรกุล  กรรมการ 
๔. นายดํารงศักดิ์  อมรสุรศิริ  กรรมการ 
๕. ว่าท่ี ร.ต.สมชาย  เลิศภัทรมนัส  กรรมการ 
๖. นายอรรนพ      พิศสุพรรณ  กรรมการ 
๗. นางอัจฉรา    ขาวพุ่ม   กรรมการ 
๘. นางสาววิไลลักษณ์  ถิ่นพังไกร  กรรมการ 
๙. นางสาวเทวีลดา  ศรีทอง   กรรมการ 
๑๐. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์   กรรมการ 
๑๑. นางสาววัชรียา  เหล็มหมาด  กรรมการ 
๑๒. นางสาวศิริพร  สุดตรง   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑.    นางสาวธนิกานต์  กันฑะวงศ์  ประธานกรรมการ 
๒.    นางสาวกนกพร  เจริญรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓.    นางสุรีย์วรรณ  กังแฮ   กรรมการ 
๔.    นางสาวศศิ   ประทีป ณ ถลาง  กรรมการ 
๕.    นางสาวณิชกานต์  ฉันทธํารงศิริ  กรรมการ 
๖.    นางสาวรัฐพร  ทองตัน   กรรมการ 
๗.    นางสาววาสนา  สุทธมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๐ 

 
(นายมนตรี พรผล) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


