
 
 

 
ค ำส่ังโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์  

ที่  143 / 2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผูร้ับผิดชอบมำตรฐำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดว้ยมีประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เร่ือง  แนวปฏิบตัิกำรด ำเนินงำน

ประกนัคุณภำพกำรศึกษำระดบักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561  ฉบบัลงวนัที่  16  สิงหำคม  2561  ทำง
โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดังกล่ำว  เพื่อท ำหนำ้ที่  ติดตำม  รวบรวมเอกสำร  
หลกัฐำน  ข้อมูล  ร่องรอยที่ปรำกฏ ในแต่ละมำตรฐำน  ตำมรำยละเอียดของมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยในระดบักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผูเ้รียน 

1)  ว่ำท่ี ร.ต.วรวฒุิ   เหมเด็น  ครู      ประธำนกรรมกำร 
2)  นำงบุตรี  จนัทลิกำ      ครู       กรรมกำร 
3)  นำงหน่ึงฤทยั  สุวรรณะ     ครู    กรรมกำร 
4)  นำงจำรุวฒัน์  แสงนวล       ครู       กรรมกำร 

      5)  นำงถนอม  ไชยเพศ  ครู       กรรมกำร 
      6)  นำงสำวสำยทิพย ์ มียิ้ม     ครู    กรรมกำร 

7)  นำยธนวนิท ์ จินดำรัตน ์     ครู    กรรมกำร 
8)  นำงประทีป  ชูสกุลชำต ิ     ครู    กรรมกำร 

      9)  นำงสำวสุญำณี  ขุนทอง  ครูอตัรำจำ้ง   กรรมกำร 
10)  นำงสำวภำรดี  หลีวิจิตร     ครูอตัรำจำ้ง  กรรมกำร 
11)  นำงสำวซำกีนะห์  ดำโอ๊ะ  ครูอตัรำจำ้ง  กรรมกำร 

 12)  นำงปิยรัตน์  ทองเต็ม  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูเ้รียน 
     1)  นำยมงคล  จนัทร์ทอง  ครู      ประธำนกรรมกำร 

2)  นำงสำวนพพร  แกว้พิบูลย ์  ครู    กรรรมกำร 
3)  นำงสุธินำญ  แกว้เรียง  ครู    กรรมกำร 
4)  นำยส ำรำญ  หมื่นสระชุม  ครู    กรรมกำร 



 
 

5)  นำงวิสำข ์ มะโนเพช็ร  ครู    กรรมกำร 
 6)  นำงสำวมยุรี  มะสมำน  ครู       กรรมกำร 
 7)  นำงจิรำวดี  ชูเกดิ   ครู       กรรมกำร 

8)  นำยอนุวตั  เหมโก   ครูอตัรำจำ้ง    กรรมกำร 
9)  นำงฝีเสำะ  บินโหรน  ครู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1)  นำยอุดม  หมดัอำด ้ำ  รองผูอ้  ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 

     2)  นำงอญัชลี  แคยิหวำ  ครู    กรรมกำร 
3)  นำงนนัทรัตน์  หลีเส็น  ครู    กรรมกำร 
4)  นำยศิรวชัร์  แสงนวล  ครู    กรรมกำร 
5)  นำงสำวมลธิรำ  พยูนกำร     ครู    กรรมกำร 
6)  นำงมำรีน่ำ  หวงัอำลี     ครู    กรรมกำร 

 7)  นำยนิเวศน์  อะหวงั  ครู    กรรรมกำร 
8)  นำยบรรเทิง  นำมวงศ ์  ครู    กรรมกำร 
9)  นำยอบัดลเล๊ำะ  เสะนี  ครู    กรรมกำร 
10)  นำงสำวหน่ึงฤทยั  รกัไชย  ครู    กรรมกำร 
11)  นำงสำวปำนชนก  หมู่โสภณิ    ครูผูช้่วย   กรรมกำร 
12)  นำยอบัดุลฟำต๊ะห์  บินเจะ๊และ ครูอตัรำจำ้ง  กรรมกำร 
13)  นำงสำวอทยิำ  ลิขิตจรรยำรกัษ ์ เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร  กรรมกำร 

 14)  นำยสุเทพ  คงคำวงศ ์  ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

1)  นำยณฤพร  นิลกำญจน ์     ครู        ประธำนกรรมกำร 
2)  นำยวิชำญ  ชูเกิด      ครู    กรรมกำร 
3)  นำงอำณัติ  สุขสุสร  ครู    กรรมกำร 
4)  นำงแววตำ  คงยก      ครู    กรรมกำร 
5)  นำงอจัจิมำ  เครือวลัย ์  ครู     กรรมกำร 
6)  นำงสำรภี  บุญรังษ ี  ครู     กรรมกำร 
7)  นำงสุบ๊ะ  มำลินี   ครู     กรรมกำร 
8)  นำงจิรำพร  คงปลอ้ง  ครู    กรรมกำร 
9)  นำงพูลสิน  ถ่ินจะนะ  ครู    กรรมกำร 



 
 

     10)  นำงอรพรรณ  สวนจนัทร์  ครู    กรรมกำร 
11)  นำงสุมำลี  หล ำหลี  พนกังำนรำชกำร  กรรมกำร 
12)  นำยอิสรำงค ์ กองอินทร์  ครูอตัรำจำ้ง    กรรมกำร 

      13)  นำงสำวรอฮำนะ  ไชยยอด  ครูอตัรำจำ้ง  กรรมกำร 
      14)  นำงสำวปิยนุช  จิตภกัด ี  ครูอตัรำจำ้ง  กรรมกำร 

15)  นำงสำวภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  27  ธนัวำคม  พ.ศ. 2562 
                                 

ส่ัง ณ  วนัท่ี  27  ธนัวำคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

                    ( นำงฐิวิชญำ  มีชูวรพงศ ์) 
                    ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์

 
 
 
 


