
 

 

คําสั่งวิทยาลัยประมงปตตานี 

ท่ี  287/2554      

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รอบปการศึกษา 2554 

……………………………………………………. 

ตามที่พระราชบัญญัติแหงชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 2542 มาตราที ่48 กําหนดใหสถานศึกษาตองจัดให

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางเตอเน่ือง โดยใหมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง

ประจําป ทั้งในระดับแผนกวิชาและวิทยาลัย เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

เพื่อใหดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยประมงปตตานี เปนไปดวยความสมบูรณถูกตอง

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กําหนด จึงอาศัยคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1065/2549 

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เรื่อง มอบอํานาจผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับงานบุคลากร จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ทําหนาที่ ในการอํานวยการใหคําปรึกษารวมวางแผนจัดระบบการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใหดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดี จนสามารถจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง ประจําป 2553 แลวเสร็จ  

คณะกรรมการประกอบดวย 

1.1 นายปรีชา  เวชศาสตร ประธานกรรมการ 

1.2 นายวรยุทธ  ชีวรัตน  รองประธานกรรมการ 

1.3 นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

1.4 นายประพนธ สกูลหรัง  กรรมการ 

1.5 นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน มีหนาที่ปฏิบัติและดําเนินการในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให

สอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา (7 มาตรฐาน 45 ตัวบงช้ี) สรางเครื่องมือประเมิน พรอมทั้งจัดเก็บและ

รวบรวมขอมูลวิเคราะหจุดเดน จุดดอยตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบงช้ีกําหนดของรอบปการศึกษา 

2553 อยางเปนหมวดหมูตามตัวบงช้ี และรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการ ประกอบดวย 

2.1 นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2.2 นายนิกร  จันทรแนม รองประธานกรรมการ 
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2.3 นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

2.4 นายประพนธ สกูลหรัง  กรรมการ 

2.5 หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก  กรรมการ 

2.6 นายจรัญ  ราชนุย  กรรมการและเลขานุการ 

2.7 นางสาวนิลาวัลย เจะเลาะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

1. นางสาวพิรญา  สิทธิโชค 

2. นายอานัซ  ดอเลาะ 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

1. นายจรัญ  ราชนุย 

2. นายอานัซ  ดอเลาะ 

3. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง 

การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย 

และภาษาตางประเทศ 

1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นายไพโรจน  โภคัย 

3. นางสาวสุภัก  ออนทอง 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู และ

เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

1. นายอดุลย  เมาะอะ 

2. นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

5 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี

งามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ

มนุษยสัมพันธที่ดี 

1. นายไพโรจน  โภคัย 

2. นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

นายประพนธ  สกูลหรัง 

6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1. นายอานัซ  ดอเลาะ 

2. นางสาวพิรญา  สิทธิโชค 

 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

7 รอยละของผูสําเร็จที่มีสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

1. นายอานัซ  ดอเลาะ 

2. นางสาวพิรญา  สิทธิโชค 

 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 1. นางสาวฉันทนา  ปานาวา นายวรยุทธ  ชีวรัตน 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2. หัวหนาแผนกวิชา 

9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

1. นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

2. หัวหนาแผนกวิชา 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน

ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

1. นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

2. นายซาฮาบูดิน   ยูโซะ 

นายประพนธ  สกูลหรัง 

11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

1. นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ นายประพนธ  สกูลหรัง 

12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบ

อาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 

1. นายไพโรจน  โภคัย 

2. นางสาวซูรียานี  มะแอ 

นายนิกร  จันทรแนม 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 1. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

2. หัวหนาแผนกวิชา 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

1. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

2. หัวหนาแผนกวิชา 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 1. นายไพโรจน  โภคัย 

2. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน

ของผูสอน 

1. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

2. หัวหนาแผนกวิชา 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก 

อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม 

1. นายมุสตากิม  มะแซ 

2. นางซูรียานี  สาและ 

2. นางสาวเปาอีสะห  สุหลง 

3. นางสาวรูฮานี  บาเฮง 

4. นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ 

นายประพัฒน  กองแกว 

18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ

คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

1. นายอดุลย  เมาะอะ 

2. นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 
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19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่

ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสดุ 

1. นายปกรูรอซี   บากา 

2. นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

3. นางสาววันดี  หะยีมะสาแล 

4.หัวหนาแผนกวิชา 

5. งานฟารมเกษตรและประมง 

นายประพัฒน  กองแกว 

20 ระดับคุณภาพการบริหารและจัดการระบบงานฟารม

ใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 

1. นายนิกร  จันทรแนม 

2. นายมะนาเซ   ดอเปาะ 

3. นางสาววันดี  หะยีมะสาและ 

นายนิกร  จันทรแนม 

21 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการให

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

1. นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุง 

2. นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

22 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและ

อุปกรณ 

1. นายมุสตากิม  มะแซ 

2. นางสาวเปาอีสะห  สุหลง 

3. นางสาวอาอีเสาะ  ยูโซะ 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

 

นายประพัฒน  กองแกว 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

เรียนรูในสาขา/สาขางาน 

1. นายประพัฒน  กองแกว 

2. นายปกรูรอซี  บากา 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

นายประพัฒน  กองแกว 

24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

นายประพัฒน  กองแกว 

25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก

แหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

1. นายประพัฒน  กองแกว 

2. นางสาวศิรินภาภรณ  โสสวาง 

3. นางสาวซีตีหาหวอ  ดอเลาะ 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

นายประพัฒน  กองแกว 

26 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา

รวมกับสถานศึกษา 

1. นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

2. หัวหนาแผนกวิชา 

นายนิกร  จันทรแนม 

27 จํานวนคน – ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 

หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มสีวนรวมในการพัฒนา

ผูเรียน 

1. นางสาวสําเนียง เทียมธรรม 

2. นายนิเลาะ  หะยีสาแม 

3. นางสาวสุภัก  ออนทอง 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 
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28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอ

ผูเรียนในแผนกวิชา สาขาวิชา 

 

1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

นายประพัฒน  กองแกว 

29 อัตราสวนของผูสอน ประจําตอผูเรียน 1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นางสาวพิรญา  สิทธิโชค 

3. นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

นายประพัฒน  กองแกว 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 3 ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

5.  
ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 1. นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน 

2. นางสาวแวนูรินดา  แวยูนุ 

3. ครูที่ปรึกษา 

 

 

 

นายประพนธ  สกูลหรัง 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

31 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสุขภาพ และ

ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

1 นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

2. นางสาวสําเน ียง  เทียมธรรม 

3. นายประเทือง  โมกทิพย 

4. นายสุลตานคาน  แขกปาทาน 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

นายประพนธ  สกูลหรัง 

32 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรก

เขา 

1. นางสาวพิรญา  สิทธิโชค 

2. หัวหนาแผนกวิชา 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน

วิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 3 

1. นายไพโรจน  โภคัย 

2. นางสาวจริญญา หนูนุรักษ 

3. นางสาวอาซียะห  ลือโมะ 

นายประพนธ  สกูลหรัง 
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กิจกรรม) 

34 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน 

2. นายไพโรจน  โภคัย 

3. นางสาวจริญญา  หนูนุรักษ 

4. นางสาวเปาอีสะห  สุหลง 

5. นางอาซียะห  อับดุลเลาะ 

นายประพนธ  สกูลหรัง 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

35 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่

ใหบรกิารวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

 

 

1. นายปกรูรอซี  บากา 

2. นายซาฮาบูดิน  ยูโซะ 

3. นายนิเลาะ  หะยีสาแม 

นายประพนธ  สกูลหรัง 

36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ

ที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพดวย

งบดําเนินการ 

1. นางสาวกะตีเยาะ  คร ู

2. นางสาวรูฮานี  บาเฮง 

3. นางสาวคอมสะ  มาม ุ

4. นางสาวนุรมาร  เจะมะ 

5. นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ 

6. นายนิเลาะ  หะยีสาแม 

7. หัวหนาแผนกวิชา 

นายประพัฒน  กองแกว 

 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรมและการวิจัย 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการ 1. นายผจญ  สิงหจินดา นายนิกร  จันทรแนม 
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วิชาชีพ 2. นายจรัญ  ราชนุย 

3. นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

4. นายอานัซ  ดอเลาะ 

5. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

6. นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร 

7. หัวหนาแผนกวิชา 

38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มี

ประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

39 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และ

เผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ

โครงงานตองบดําเนินการ 

40 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงาน 

1. นายผจญ  สิงหจินดา 

2. นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

นายนิกร  จันทรแนม 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 6 ดานภาวะผูนําและการจัดการ 

1. นายปรีชา  เวชศาสตร ประธานกรรมการ 

2. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  รองประธานกรรมการ 

3. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

4. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

5. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

2. นายประพนธ  สกูลหรัง 

3. นายประพัฒน  กองแกว 

4. นายนิกร  จันทรแนม 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

นายปรีชา  เวชศาสตร 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

42 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

นายประพัฒน  กองแกว 

43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการ

จัดการความรูแผนกวิชา 

1. นายอดุลย  เมาะอะ 

2. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

3. นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

นายนิกร  จันทรแนม 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 7 ดานมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
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1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ ท่ีปรึกษา 

44 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพดาน

โครงสรางการบริหารบุคลากร การปฏิบัติงานตาม

พันธกิจการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวย

ความโปรงใส ตรวจสอบได 

1. นายนิกร  จันทรแนม 

2. นายจรัญ  ราชนุย 

3. นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

4. นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ 

5. นางสาวอาซียะห  ลือโมะ 

6. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

7. นางสาวจริญญา หนูนุรักษ 

8. หัวหนาแผนกวิชา 

นายนิกร  จันทรแนม 

45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

  

3.คณะกรรมการฝายเก็บรวบรวมขอมูล มีหนาที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ หัวหนา

แผนกวิชาทุกแผนก เพื่อเก็บขอมูลเอกสารหลักฐานตามตัวบงช้ีที่คณะกรรมการดําเนินงานไดดําเนินการ

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน จัดพิมพ ทํารูปเลม นําเสนอตอวิทยาลัย และเผยแพรตอ

สาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการประกอบดวย 

3.1 นายจรัญ  ราชนุย  ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวสุมาวดี พวงจันทร กรรมการ 

3.3 นางสาวแวนูรินดา แวยูนุ  กรรมการ 

3.4 นางสาวอาซียะห ลือโมะ  กรรมการ 

3.5 นางสาววันดี  หะยีมะสาแล กรรมการ 

3.6 นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร กรรมการ 

3.7 นางสาวสิริกาญจน บุญมาศ  กรรมการและเลขานุการ 

 

ทั้งน้ีใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเสียสละใหบังเกิดผลดีและเปน

ประโยชนแกทางราชการตอไป 

 

  สั่ง ณ วันที่  29   เดือน   ธันวาคม    พ.ศ. 2554 

 

   ลงช่ือ 

 ( นายปรีชา   เวชศาสตร ) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 


