
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์  

ท่ี  095 / 2558 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบมาตรฐานประกนัคุณภาพการศึกษา 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดว้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 ไดก้  าหนดวา่สถานศึกษาตอ้งมีการประกนั

คุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง  ตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก เพื่อการด าเนินการ 
ประกนัคุณภาพภายใน เป็นไปอยา่งมีส่วนร่วมและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา  ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าว เพื่อท าหน้าท่ี ติดตาม รวบรวม เอกสาร 
หลกัฐาน ขอ้มูล ร่องรอย ท่ีปรากฏ ในแต่ละมาตรฐาน ตามรายละเอียดของแต่ละตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย
คณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่1  ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ  ประกอบด้วย 
1)  นางฝีเสาะ  บินโหรน  ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
2)  นายนิเวศน์  อะหวงั  ครู คศ. 2    กรรมการ 
3)  นายกฤษฎา  สุขยามผล  ครู คศ. 2  กรรมการ       
4)  นายส าราญ  หม่ืนสระชุม  ครู คศ. 2  กรรมการ 
5)  นางอรพรรณ  สวนจนัทร์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
6)  นางวสิาข ์ โบกกระณีย ์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
7)  นางสุธินาญ  แกว้เรียง  ครู คศ. 2  กรรมการ 
8)  นางสาวหน่ึงฤทยั  รักไชย  ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์
ประกอบด้วย 

     1)  นายมงคล  จนัทร์ทอง  ครู คศ. 3    ประธานกรรมการ 
2)  นางสุมาลี  หล าหลี   พนกังานราชการ  กรรมการ 
3)  นางสาววรลกัษณ์  เรศประดิษฐ์ ครู คศ. 1  กรรรมการ 
4)  นายกฤษดา  สุขยามผล  ครู คศ. 2  กรรรมการ 
5)  นางสุธินาญ  แกว้เรียง  ครู คศ. 2  กรรมการ 

      6)  นางมารีน่า  หวงัอาลี  ครู คศ. 2  กรรมการ 



 
 

 7)  นางสาวสุไหวยะ๊  ใบยี  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
 8)  นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
 9)  นางอรพรรณ  สวนจนัทร์  ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ  

 
3.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่3  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  

และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  ประกอบด้วย 
     1)  นางบุตรี  จนัทลิกา      ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 

2)  นางสุบะ๊  มาลินี      ครู คศ. 2  กรรมการ 
3)  นางประทีป  ชูสกุลชาติ     ครู คศ. 2  กรรมการ 
4)  นายธนวนิท ์ จินดารัตน์     ครู คศ. 3  กรรมการ 
5)  นางอจัจิมา  เครือวลัย ์  ครู คศ. 3  กรรมการ 
6)  นางพลูสิน  ถ่ินจะนะ  ครู คศ. 2  กรรมการ 
7)  นางจิราพร  คงปลอ้ง  ครู คศ. 2  กรรมการ 

 8)  นายอบัดุลยาเดช  สิเดะ  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
9)  นางหน่ึงฤทยั  สุวรรณะ     ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ  
 

4.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  ประกอบด้วย 

1)  นางจารุวฒัน์  แสงนวล       ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
      2)  นางปิยรัตน์  ทองเตม็  ครู คศ. 1  กรรมการ 
      3)  นางสาวณฐัวดี  จนัทวงศ ์  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 

4)  นางบุตรี  จนัทลิกา      ครู คศ. 3     กรรมการ 
5)  นางสุบะ๊  มาลินี      ครู คศ. 2  กรรมการ 
6)  นางประทีป  ชูสกุลชาติ     ครู คศ. 2  กรรมการ 
7)  นางวลิาวณัย ์ หมดัแหล๊ะ     ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
8)  นางวสิาข ์ โบกกระณีย ์  ครู คศ. 1  กรรมการ 

 9)  นางถนอม  ไชยเพศ  ครู คศ. 3     กรรมการและเลขานุการ 
 

5.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร ประกอบด้วย 
1)  นายณฤพร  นิลกาญจน์     ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
2)  นางนิยมาส  ปานเพชร  ครู คศ. 3  กรรมการ 

 3)  นายศิรวชัร์  แสงนวล  ครู คศ. 3  กรรมการ 



 
 

 4)  นางปิยรัตน์  ทองเตม็  ครู คศ. 1  กรรมการ 
 5)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้       กรรมการ 
 6)  นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู คศ. 2  กรรมการและเลขานุการ 
 

6.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่6  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้  และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  ประกอบด้วย 

1)  นายวชิาญ  ชูเกิด      ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
2)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์  ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นางอาณัติ  สุขสุสร  ครู คศ. 3  กรรมการ 
4)  นางจิราวดี  ชูเกิด      ครู คศ. 3  กรรมการ 
5)  นางแววตา  คงยก      ครู คศ. 3  กรรมการ 
6)  นายบรรเทิง  นามวงศ ์  ครู คศ. 2  กรรมการ 
7)  นายอบัดลเลาะ  เสะนี  ครู คศ. 2  กรรมการ 
8)  นายอบัดุลยาเดช  สิเดะ  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
9)  นางทบัทิม  ศรีช่วย      ครู คศ. 3  กรรมการ 
10) นางสารภี  บุญรังษี  ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

1)  นายณฤพร  นิลกาญจน์     ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
2)  นางจารุวฒัน์  แสงนวล     ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นางนิยมาส  ปานเพชร     ครู คศ. 3  กรรมการ 

 4)  นายศิรวชัร์  แสงนวล  ครู คศ. 3  กรรมการ 
5)  นางปิยรัตน์  ทองเตม็  ครู คศ. 1       กรรมการ 
6)  นางถนอม  ไชยเพศ  ครู คศ. 3  กรรมการ 
7)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
8)  นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู คศ. 2       กรรมการและเลขานุการ 
 

8.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

1)  นายประคอง  ด าคง  รองผูอ้  านวยการ  ประธานกรรมการ 
2)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์  ครู คศ. 3  กรรมการ 



 
 

3)  นายส าราญ  หม่ืนสระชุม     ครู คศ. 2       กรรมการ 
4)  นางสาววรลกัษณ์  เรศประดิษฐ์ ครู คศ. 1  กรรมการ 
5)  นางนนัทรัตน์  อะรี  ครู คศ. 3  กรรมการ 
6)  นางวสิาข ์ โบกกระณีย ์  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
7)  นางสาวออ้ยทิพย ์ ชูก าเนิด  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการ 
8)  นางอจัจิมา  เครือวลัย ์  ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
 

9.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

1)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์  ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
2)  นางอญัชลี  แคยหิวา  ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นายส าราญ  หม่ืนสระชุม     ครู คศ. 2       กรรมการ 
4)  นายมงคล  จนัทร์ทอง  ครู คศ. 3    กรรมการ  
5)  นางอรพรรณ  สวนจนัทร์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
6)  นายนิเวศน์  อะหวงั  ครู คศ. 2  กรรรมการและเลขานุการ 
 

10.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่10  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และ
กจิกรรมพฒันาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ประกอบด้วย 

1)  นายณฤพร  นิลกาญจน์     ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู คศ. 2       กรรมการ 
3)  นางฝีเสาะ  บินโหรน  ครู คศ. 3  กรรมการ 
4)  นางสาวฮสันา  หล าหลี  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
5)  นายศิรวชัร์  แสงนวล  ครู คศ. 3  กรรมการ 
6)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้       กรรมการ 
7)  นางนิยมาส  ปานเพชร     ครู คศ. 3   กรรมการและเลขานุการ  
 

11.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ  ประกอบด้วย 

1)  บรรเทิง  นามวงศ ์   ครู คศ. 2  ประธานกรรมการ 
2)  นายวชิาญ  ชูเกิด      ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์     ครู คศ. 3  กรรมการ 
4)  นายอบัดลเลาะ  เสะนี  ครู คศ. 2  กรรมการ 



 
 

5)  นายอบัดุลยาเดช  สิเดะ     ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
6)  นางพลูสิน  ถ่ินจะนะ  ครู คศ. 2  กรรมการ 
7)  นางสุธินาญ  แกว้เรียง  ครู คศ. 2  กรรมการ 
8)  นางสาวมยรีุ  มะสมาน  ครู คศ. 2  กรรมการ 
9)  นางวสิาข ์ โบกกระณีย ์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
10)  นางบุตรี  จนัทลิกา     ครู คศ. 3     กรรมการและเลขานุการ 
 

12.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  ประกอบด้วย 

1)  นายประคอง  ด าคง  รองผูอ้  านวยการ  ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสายทิพย ์ มียิม้     ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นางสาวมลธิรา  พยนูการ     ครู คศ. 2  กรรมการ 
4)  นางมารีน่า  หวงัอาลี     ครู คศ. 2  กรรมการ 
5)  นางอญัชลี  แคยหิวา  ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
 

13.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

1)  นายศิรวชัร์  แสงนวล  ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
2)  นายณฤพร  นิลกาญจน์     ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นางนิยมาส  ปานเพชร     ครู คศ. 3  กรรมการ 
4)  นางจิราพร  คงปลอ้ง  ครู คศ. 2  กรรมการ 
5)  นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู คศ. 2  กรรมการ 
6)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้       กรรมการ 
7)  นางสาวมยรีุ  มะสมาน  ครู คศ. 2      กรรมการและเลขานุการ 
 

14.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ 
ปรัชญา  และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้  ประกอบด้วย 

1)  นางอญัชลี  แคยหิวา  ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
2)  นายณฤพร  นิลกาญจน์     ครู คศ. 3     กรรมการ 
3)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์     ครู คศ. 3  กรรมการ 
4)  นายมงคล  จนัทร์ทอง     ครู คศ. 3    กรรมการ 
5)  นางสาวสายทิพย ์ มียิม้  ครู คศ. 3  กรรมการ 



 
 

6)  นางสาวมลธิรา  พยนูการ  ครู คศ. 2  กรรมการ 
7)  นางสาววรลกัษณ์  เรศประดิษฐ ์ ครู คศ. 1  กรรมการ 
8)  นางมารีน่า  หวงัอาลี     ครู คศ. 2  กรรรมการและเลขานุการ 

 
15.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่15  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา  เพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้  ประกอบด้วย 
1)  นายประคอง  ด าคง  รองผูอ้  านวยการ  ประธานกรรมการ 
2)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์     ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นายณฤพร  นิลกาญจน์     ครู คศ. 3  กรรมการ 
4)  นางสาวสายทิพย ์ มียิม้     ครู คศ. 3  กรรมการ 
5)  นายบรรเทิง  นามวงศ ์  ครู คศ. 2  กรรมการ 
6)  นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู คศ.2       กรรมการ 
7)  นางสาวฟาอีซ๊ะ  ดะสะอิ  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
8)  นางสาวมลธิรา  พยนูการ     ครู คศ. 2  กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

                                 
สั่ง ณ  วนัท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 
 
                                 

                     (นายอ านวย  สังราชกิจ ) 
                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์

 
 
 
 


