
 
 

 
คาํสัง่โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์  

ท่ี  079 / 2560 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบมาตรฐานประกนัคุณภาพการศึกษา 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยมีประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ือง  

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  11  ตุลาคม  2558  ทางโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดงักล่าว  เพื่อทาํหนา้ท่ี  ติดตาม  รวบรวม  เอกสาร  หลกัฐาน  ขอ้มูล  ร่องรอย  ท่ีปรากฏ 
ในแต่ละมาตรฐาน  ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบดว้ยคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

1)  วา่ท่ี ร.ต.วรวฒิุ   เหมเดน็  ครู      ประธานกรรมการ 
2)  นางบุตรี  จนัทลิกา      ครู       กรรมการ 
3)  นางหน่ึงฤทยั  สุวรรณะ     ครู    กรรมการ 
4)  นางจารุวฒัน์  แสงนวล       ครู       กรรมการ 

      5)  นางถนอม  ไชยเพศ  ครู       กรรมการ 
6)  นายธนวินท ์ จินดารัตน ์     ครู    กรรมการ 
7)  นางประทีป  ชูสกลุชาติ     ครู    กรรมการ 
8)  นางสาวฮสันา  หลาํหลี  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 

      9)  นางสาวณฐัวดี  จนัทวงศ ์  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
10)  นางสาวภารดี  หลีวิจิตร     ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 

 11)  นางปิยรัตน์  ทองเตม็  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
 

1.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
     1)  นายมงคล  จนัทร์ทอง  ครู      ประธานกรรมการ 

2)  นายเสฏฐวฒิุ  จนัทะมณี  ครู    กรรรมการ 
3)  นางสุธินาญ  แกว้เรียง  ครู    กรรมการ 
4)  นายสาํราญ  หม่ืนสระชุม  ครู    กรรมการ 
5)  นางวิสาข ์ โบกกระณีย ์  ครู    กรรมการ 

 6)  นางสาวมยรีุ  มะสมาน  ครู       กรรมการ 
 7)  นางจิราวดี  ชูเกิด   ครู       กรรมการ 

8)  นายอนุวตั  เหมโก   ครูอตัราจา้ง    กรรมการ 
9)  นางฝีเสาะ  บินโหรน  ครู      กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1)  นายสุเทพ  คงคาวงศ ์  ครู    ประธานกรรมการ 
2)  นางนนัทรัตน์  หลีเส็น  ครู    กรรมการ 
3)  นายศิรวชัร์  แสงนวล  ครู    กรรมการ 

 4)  นายนิเวศน ์ อะหวงั  ครู    กรรรมการ 
5)  นายบรรเทิง  นามวงศ ์  ครู    กรรมการ 
6)  นายอบัดลเลา๊ะ  เสะนี  ครู    กรรมการ 
7)  นางสาวหน่ึงฤทยั  รักไชย  ครู    กรรมการ 
8)  นายอบัดุลฟาตะ๊ห์  บินเจะ๊และ ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 

 9)  นางอจัจิมา  เครือวลัย ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

1)  นายณฤพร  นิลกาญจน ์     ครู        ประธานกรรมการ 
2)  นายวิชาญ  ชูเกิด      ครู    กรรมการ 
3)  นางอาณติั  สุขสุสร  ครู    กรรมการ 
4)  นางแววตา  คงยก      ครู    กรรมการ 
5)  นางทบัทิม  ศรีช่วย      ครู    กรรมการ 
6)  นางสารภี  บุญรังษี   ครู     กรรมการ 
7)  นางสุบะ๊  มาลินี   ครู     กรรมการ 
8)  นางจิราพร  คงปลอ้ง  ครู    กรรมการ 
9)  นางพลูสิน  ถ่ินจะนะ  ครู    กรรมการ 



 
 

     10)  นางอรพรรณ  สวนจนัทร์  ครู    กรรมการ 
11)  นางสุมาลี  หลาํหลี  พนกังานราชการ  กรรมการ 
12)  นายอิสรางค ์ กองอินทร์  ครูอตัราจา้ง    กรรมการ 

      13)  นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
      14)  นางสาวปิยนุช  จิตภกัดี  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 

15)  นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที ่4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีมี่ประสิทธิผล 

1)  นางสาวสายทิพย ์ มียิม้     ครู    ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวมลธิรา  พยนูการ     ครู    กรรมการ 
3)  นางมารีน่า  หวงัอาลี     ครู    กรรมการ 
4)  นางสาวปานชนก  หมู่โสภิณ    ครูผูช่้วย   กรรมการ 
5)  นางสาวณฏัฐา  แสงส่องวงศ ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการ 

     6)  นางอญัชลี  แคยหิวา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
                                 

สัง่ ณ  วนัท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
                                 

                     (นายอาํนวย  สงัราชกิจ ) 
                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์

 
 
 
 


