
 
 

 
คาํสัง่โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์  

ท่ี  057 / 2559 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบมาตรฐานประกนัคุณภาพการศึกษา 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดว้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดว่าสถานศึกษาตอ้งมีการประกนั

คุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง  ตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจากองคก์รภายนอก เพื่อการดาํเนินการ 
ประกนัคุณภาพภายใน เป็นไปอยา่งมีส่วนร่วมและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา  ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าว เพื่อทาํหน้าท่ี 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)  นายนิเวศน ์ อะหวงั  ครู คศ. 2    กรรมการ 
3)  นายกฤษฎา  สุขยามผล  ครู คศ. 2  กรรมการ       
4)  นายสาํราญ  หม่ืนสระชุม  ครู คศ. 2  กรรมการ 
5)  นางอรพรรณ  สวนจนัทร์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
6)  นางวิสาข ์ โบกกระณีย ์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
7)  นางสุธินาญ  แกว้เรียง  ครู คศ. 2  กรรมการ 
8)  นายอิสรางค ์ กองอินทร์  ครูอตัราจา้ง    กรรมการ 
9)  นางสาวหน่ึงฤทยั  รักไชย  ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์
ประกอบด้วย 

     1)  นายมงคล  จนัทร์ทอง  ครู คศ. 3    ประธานกรรมการ 
2)  นางสุมาลี  หลาํหลี   พนกังานราชการ  กรรมการ 
3)  นายเสฏฐวฒิุ  จนัทะมณี  ครู คศ. 1  กรรรมการ 
4)  นายกฤษดา  สุขยามผล  ครู คศ. 2  กรรรมการ 
5)  นางสุธินาญ  แกว้เรียง  ครู คศ. 2  กรรมการ 

/6) นางมารีน่า ....... 



 
 

      6)  นางมารีน่า  หวงัอาลี  ครู คศ. 2  กรรมการ 
      7)  นางสาวสุไหวยะ๊  ใบย ี  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  ชูสกลุชาติ     ครู คศ. 2  กรรมการ 
4)  นายธนวินท ์ จินดารัตน ์     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)  นายลุกมาน  ตาเดอิน  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
9)  นางหน่ึงฤทยั  สุวรรณะ     ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ  
 

4.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์  
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  ชูสกลุชาติ     ครู คศ. 2  กรรมการ 
7)  นางวิลาวณัย ์ หมดัแหละ๊     ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
8)  นางวิสาข ์ โบกกระณีย ์  ครู คศ. 1  กรรมการ 

 9)  นางถนอม  ไชยเพศ  ครู คศ. 3     กรรมการและเลขานุการ 
 

5.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจํ่าเป็นตามหลกัสูตร ประกอบด้วย 
1)  นายณฤพร  นิลกาญจน ์     ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
2)  นางนิยมาส  ปานเพชร  ครู คศ. 3  กรรมการ 
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 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  ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้  และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  ประกอบด้วย 

1)  นายวิชาญ  ชูเกิด      ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
2)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์  ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นางอาณติั  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)  นายลุกมาน  ตาเดอิน  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
9)  นางทบัทิม  ศรีช่วย      ครู คศ. 3  กรรมการ 
10) นางสารภี  บุญรังษี  ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

1)  นายณฤพร  นิลกาญจน ์     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  ดาํคง  รองผูอ้าํนวยการ  ประธานกรรมการ 
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2)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์  ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นายสาํราญ  หม่ืนสระชุม     ครู คศ. 2       กรรมการ 
4)  นายเสฏฐวฒิุ  จนัทะมณี  ครู คศ. 1  กรรมการ 
5)  นางนนัทรัตน์  อะรี  ครู คศ. 3  กรรมการ 
6)  นางวิสาข ์ โบกกระณีย ์  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
7)  นางสาวณฏัฐา  แสงส่องวงศ ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการ 
8)  นางอจัจิมา  เครือวลัย ์  ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
 

9.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัตงิาน
ตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

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

10.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่10  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และ
กจิกรรมพฒันาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ประกอบด้วย 

1)  นายณฤพร  นิลกาญจน ์     ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู คศ. 2       กรรมการ 
3)  นางฝีเสาะ  บินโหรน  ครู คศ. 3  กรรมการ 
4)  นางสาวฮสันา  หลาํหลี  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)  นายวิชาญ  ชูเกิด      ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์     ครู คศ. 3  กรรมการ 

/4) นายอบัดลเลาะ ....... 



 
 

4)  นายอบัดลเลาะ  เสะนี  ครู คศ. 2  กรรมการ 
5)  นายลุกมาน  ตาเดอิน     ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
6)  นางพลูสิน  ถ่ินจะนะ  ครู คศ. 2  กรรมการ 
7)  นางสุธินาญ  แกว้เรียง  ครู คศ. 2  กรรมการ 
8)  นางสาวมยรีุ  มะสมาน  ครู คศ. 2  กรรมการ 
9)  นางวิสาข ์ โบกกระณีย ์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
10)  นางบุตรี  จนัทลิกา     ครู คศ. 3     กรรมการและเลขานุการ 
 

12.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง  ประกอบด้วย 

1)  นายประคอง  ดาํคง  รองผูอ้าํนวยการ  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  นิลกาญจน ์     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  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ 
ปรัชญา  และจุดเน้นทีก่าํหนดขึน้  ประกอบด้วย 

1)  นางอญัชลี  แคยหิวา  ครู คศ. 3     ประธานกรรมการ 
2)  นายณฤพร  นิลกาญจน ์     ครู คศ. 3     กรรมการ 
3)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์     ครู คศ. 3  กรรมการ 
4)  นายมงคล  จนัทร์ทอง     ครู คศ. 3    กรรมการ 

/5) นางสาวสายทิพย ์....... 



 
 

5)  นางสาวสายทิพย ์ มียิม้  ครู คศ. 3  กรรมการ 
6)  นางสาวมลธิรา  พยนูการ  ครู คศ. 2  กรรมการ 
7)  นายเสฏฐวฒิุ  จนัทะมณี  ครู คศ. 1  กรรมการ 
8)  นางมารีน่า  หวงัอาลี     ครู คศ. 2  กรรรมการและเลขานุการ 

 
15.  คณะกรรมการมาตรฐานที ่15  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา  เพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้  ประกอบด้วย 
1)  นายประคอง  ดาํคง  รองผูอ้าํนวยการ  ประธานกรรมการ 
2)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์     ครู คศ. 3  กรรมการ 
3)  นายณฤพร  นิลกาญจน ์     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)  นายอบัดุลฟาตะ๊ห์  บินเจะ๊และ ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
8)  นางสาวมลธิรา  พยนูการ     ครู คศ. 2  กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

                                 
สัง่ ณ  วนัท่ี  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 
 
                                 

                     (นายอาํนวย  สงัราชกิจ ) 
                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์

 
 
 
 


