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คำสั่งโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
ที่  051 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วย มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง  แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  ฉบับลงวันที่  16  สิงหาคม  2561  ทาง
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว  เพื่อทำหน้าที่  ติดตาม  รวบรวมเอกสาร  
หลักฐาน  ข้อมูล  ร่องรอยที่ปรากฏ ในแต่ละมาตรฐาน  ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)  ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ เหมเด็น คร ู ประธานกรรมการ 
 2)  นางบุตรี จันทลิกา คร ู กรรมการ 
 3)  นางหนึ่งฤทัย สุวรรณะ คร ู กรรมการ 
 4)  นางจารุวัฒน์ แสงนวล คร ู กรรมการ 
 5)  นางถนอม ไชยเพศ คร ู กรรมการ 
 6)  นางสาวสายทิพย์ มียิ้ม คร ู กรรมการ 
 7)  นายธนวินท์ จินดารัตน์ คร ู กรรมการ 
 8)  นางประทีป ชูสกุลชาติ คร ู กรรมการ 
 9)  นางสาวสุญาณี ขุนทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 10)  นางสาวซากีนะห์ ดาโอ๊ะ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 11)  นางปิยรัตน์ ทองเต็ม คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  นายมงคล จันทร์ทอง คร ู ประธานกรรมการ 
 2)  นางสาวนพพร แก้วพิบูลย์ คร ู กรรรมการ 
 3)  นางสุธินาญ แก้วเรียง คร ู กรรมการ 
 4)  นายสำราญ หมื่นสระชุม คร ู กรรมการ 
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 5)  นางจิราวดี ชูเกิด คร ู กรรมการ 
 6)  นางสาวมยุรี มะสมาน คร ู กรรมการ 
 7)  นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 8)  นายอนุวัต เหมโก ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 9)  นางฝีเสาะ บินโหรน คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1)  นางเบญจมา ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
 2)  นางอัญชลี แคยิหวา คร ู กรรมการ 
 3)  นางนันทรัตน์ หลีเส็น คร ู กรรมการ 
 4)  นายศิรวัชร์ แสงนวล คร ู กรรมการ 
 5)  นางสาวมลธิรา พยูนการ คร ู กรรมการ 
 6)  นางสาวโศรยา เล๊าะและ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 7)  นายนิเวศน์ อะหวัง คร ู กรรรมการ 
 8)  นายบรรเทิง นามวงศ์ คร ู กรรมการ 
 9)  นางหนึ่งฤทัย สวัสดิพละ คร ู กรรมการ 
 10)  นางสาวปานชนก หมู่โสภิณ คร ู กรรมการ 
 11)  นายอับดุลฟาต๊ะห์ บินเจ๊ะและ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 12)  นางสาวอทิยา ลิขิตจรรยารักษ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 13)  นายสุเทพ   คงคาวงศ ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1)  นางภฤศพร หมื่นสระชุม คร ู ประธานกรรมการ 
 2)  นายวิชาญ ชูเกิด คร ู กรรมการ 
 3)  นางอาณัต ิ สุขสุสร คร ู กรรมการ 
 4)  นางแววตา  คงยก คร ู กรรมการ 
 5)  นางอัจจิมา เครือวัลย์ คร ู กรรมการ 
 6)  นางสารภี บุญรังษ ี คร ู กรรมการ 
 7)  นางสุบ๊ะ มาลินี คร ู กรรมการ 
 8)  นางจิราพร คงปล้อง คร ู กรรมการ 
 9)  นางพูลสิน ถิ่นจะนะ คร ู กรรมการ 
 10)  นางอรพรรณ สวนจันทร์ คร ู กรรมการ 
 11)  นางสุมาลี หลำหลี พนักงานราชการ กรรมการ 
 12)  นายอิสรางค ์ กองอินทร์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
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 13)  นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 14)  นางสาวนุชญา ทองพูล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
สั่ง ณ  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 ( นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์ ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


