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คำสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

ที ่236 / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕65 

…………………………………… 
  เพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  ดังนี้ 
 
 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภานในสถานศึกษา  และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางนิติมา มณีวิทย์   รองประธานกรรมการ 
   ๑.๓ นายสมพร ทิศเมือง    รองประธานกรรมการ    

๑.๔ นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๕ นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๖ นางยินดี ชูนวล                            กรรมการ 
                     ๑.๗ นางเพ็ญนภา รัตโนดม                    กรรมการ 
                     ๑.๘ นางทิพวรรณ ธังดิน                       กรรมการ 
                     ๑.๙ นางเขมิกา ทองสี                          กรรมการ 
   ๑.๑๐ นายแก้ว เตี้ยเล็ก     กรรมการ 
                     ๑.๑๑ นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด   กรรมการ 
   ๑.๑๒ นางนิศาชล เอียดดี   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๓ นายวิชัย บัวเนี่ยว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑.๑๔ นางศุลยา สามัญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                       

๒. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงานของฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สรุปและจัดพิมพ์รายงาน ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ให้เสร็จสิ้นเพ่ือนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 

๒.๑ นางนิติมา  มณีวิทย์     ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางนิศาชล เอียดดี            รองประธานกรรมการ  
   ๒.๓ นางสาวจริยา จิตตพงศ ์                    กรรมการ 



๒ 
 

  ๒.๔ นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม                   กรรมการ 
  ๒.๕ นางนริศรา ไชยอัษฎาพร                   กรรมการ 
                     ๒.๖ นางสาวสาริณี บูเก๊ะเจ๊ะลี                  กรรมการ 
  ๒.๗ นางสาวผาณิดา แลหมัน                   กรรมการ 

๒.๘ นายวิชัย บัวเนี่ยว     กรรมการและเลขานุการ 
                    ๒.๙ นางศุลยา สามัญ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑๐ นางสาวนุสรา ดลระหมาน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๑ นายจิรายุทธ แสงสิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๓. คณะกรรมการจัดทำผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีหน้าทีว่ิเคราะห์ และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖5 ของโรงเรียนให้แล้วเสร็จ  ประกอบด้วย 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (นางยินดี ชูนวล) 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 
          ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
              ๑.๑) นางถนอมพร ปีนัง 
              1.2) นายวิจิตร นยิมเดชา   
      ๑.3) นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ 
              1.4) นางวนิตา  รัญวาศรี 
          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
              และแก้ปัญหา 
               ๒.๑) นางนิศาชล  เอียดดี 
       ๒.๒) นางรุจิรา  บินตำมะหงง   
               2.3) นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
               2.4) นางสาวจิรชัยา กลับศรีอ่อน 
          ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
              ๓.๑) นางเขมิกา  ทองสี 
              ๓.๒) นายพงษ์ศักดิ์ ไชยสุวรรณ 
              3.3) นายชารีฟ สุรินราช 
              ๓.4) นายนที ทองดำ 
          ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              ๔.๑) นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม 
              ๔.๒) นางสาวชาลนิี  บูนำ 
              4.3) นายวุฒินันท์  สามัญ   
              ๔.4) นายเสฏฐวฒุิ  นำยูรี    
          ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              ๕.๑) นายพิศาล มรรคาเขต 
              5.2) นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
              ๕.3) นางสาวอัษฎา  ไพโรจน์บวร  



๓ 
 

          ๖) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ๖.๑) นางศรินยา  สวาหลัง 
              6.2) นางสาวมะลิษา หมีนแดง 
              ๖.3) นางสาวนาถยา  พรหมช่วย             
              ๖.4) นายสนกิฟลี ปังแลมาปูเลา 
     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                  
          ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
             ๑.๑) นางสาวปารชิาตนะดา เส็นสมเอียด 
             ๑.๒) นางสาวรัศมี จันทร์นูน  
             ๑.๓) นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์      
             ๑.๔) นางสาวพรอุมา  พิทักษ์ 
             ๑.๕) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ  
             ๑.๖) นางสาวชนฐักานต์  เมืองเขียว 
             ๑.๗) นางสาวสุนีย ์ ทิพย์มณี 
             ๑.๘) นายสัลมาน  เส็นติระ 
             ๑.๙) นางสาวณัฐฐากร  ทองไซร้ 
             ๑.๑๐) นางสาวสฐุนิา หลังจิ             
          ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
             ๒.๑) นายสุลตรณ์  หลังเกตุ 
             ๒.๒) นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง 
             ๒.๓) นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา 
             ๒.4) นายนูรุดดีน  แคยิหวา 
             ๒.5) นายฮูเส็น  ยาประจันทร์ 
             2.6) นางสาวปณติา บิลังโหลด 
             2.7) นายสิทธิชัย จันทร์เพ็ญ 
             ๒.8) นายสชุาติ  บิลังโหลด 
          ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
              ๔.๑) นายอนันต์  หลีเส็น 
              ๔.๒) นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี 
              ๔.๓) นายรังสิต  รัตนโสภา 
              ๔.๔) นางสาวนสุรา ดลระหมาน 
              4.5) นายทฤษฎี  หลงงัน 
              ๔.6) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง   
              ๔.7) นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ 
 
 
 



๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (นายวิชัย  บัวเนี่ยว)    
     ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน     
     ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
         ๑.๑) นายวิชัย  บัวเนีย่ว 
         1.2) นางศุลยา  สามญั 
         1.3) นางกัญญ์ณพัชร์  เพ่ิมพูล 
         1.4) นางสาวฮุสนา  ฉิมเรือง 
         ๑.5) นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ       
     ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
          ๓.๑) นางปรีดา ผลาสิงห์       
          3.2) นางสาวผาณิดา  แลหมัน      
          3.3) นางเบญจวรรณ  หลงจิ                   
     ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
          ๔.๑) นางเขมิกา  ทองสี 
          4.2) นางสาวเพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์ 
          4.3) นางสาวพัทธนันท์   โต๊ะปลัด 
          ๔.4) นางสาวจันทิดา จาปัง 
          ๔.5) นางสาวนัฐจรีย ์ หลงจ ิ
     ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
          ๕.๑) นางเพ็ญนภา  รัตโนดม 
          ๕.๒) นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค   
          ๕.๓) นางสาวจริยา  จิตตพงศ์  
          5.4) นายสมศักดิ์  ล่าดี้ 
          5.5) นางสาวมารียำ  หะมะ  
          ๕.6) นายอมัพันธ์  บินอับดุลรามาน    
          ๕.7) นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง   
          ๕.8) นางสาวหัสนี หมาดหมีน 
          ๕.9) นายตาริค  หลงจิ         
          ๕.10) นางสาวโยทะกา  บูเก็ม  
     ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
           ๖.๑) นางสาวเกศิณี ก่งเซ่ง 
           6.2) นางนริศรา ไชยอัษฎาพร 
           ๖.3) นายอิสรา  สำเร 
           6.4) นายจิรายุทธ แสงสิน 
           ๖.5) นายอภินพ  แกสมาน 
 
 



๕ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ) 
     ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          ๑.๑) นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง 
          ๑.๒) นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย 
          ๑.๓) นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์   
          ๑.๔) นางสูใบด๊ะ  หลงจิ  
          ๑.๕) นางสาวซูวัยบะฮ์ หมาดมานัง 
     ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
          ๒.๑) นายอนัน  จันทรัตน์      
          ๒.๒) นางสาวอังคณา  บุญทา   
          2.3) นายวนัส  หมาดโซ๊ะ    
          ๒.4) นางสาวจันจิรา ตำภู 
     ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
          ๓.๑) นางทิพวรรณ ธังดิน  
          ๓.๒) นางสาวสุวิมล หอประยูร 
          ๓.3) นางสาวสาริณี  บูเก๊ะเจ๊ะลี     
          ๓.4) นายศิรชัช จันทร์ทองพูน  
     ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
          4.1) นายดนุรุจ  สามัญ 
          ๔.2) นางสาวซานิยาฮ์ ยะหรีม  
          4.3) นายพันธวุฒิ มีบุญ           
          4.4) นางสาววนิดา สุนทร 
          ๔.5) นายพิชชากร กลิ่นเขียว           
     ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
          ๕.๑) นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 
          ๕.๒) นายกฤติภัทร กาสเส็น 
          ๕.๓) นางเยาวภา  หนูจันทร์   
          ๕.๔) นางนงรัตน์  หนูสวัสดิ์   
     
 
มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (นางมลิวัลย์  ปาณะศรี) 
     ๑. ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
         ๑.๑) นายแก้ว  เตี้ยเลก็ 
         ๑.๒) นางสาวเกศิณี ก่งเซ่ง 
     ๒. ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ 
     ๓. ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
         2.1) นายสาธิต  บัวดำ 
         2.2) นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม   



๖ 
 

         ๒.3) นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง     
         ๒.4) นายพงษ์ศักดิ์ ไชยสุวรรณ 
         2.5) นายชารีฟ สุรินราช  
         2.6) นางสาวโรสลีน่า สุมาลี          
     4. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 
         4.๑) นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง   
         4.๒) นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา   
         4.๓) นางสาวอับเส๊าะ จังแดหวา      
     5. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
         5.๑) นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม    
         5.2) นางสาวซีต้า  ไรมันซา   
         5.3) นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน 
    6. การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
         6.๑) นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง     
         6.๒) นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม     
         6.๓) นางสาวมารีย๊ะ  เกาะกลาง 

           ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ เต็มศักยภาพ   
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและผู้เรียนต่อไป   

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                           
                              
                             
                               

        (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 


