
 
ตารางกําหนดการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วันพฤหัสบดี ท่ี  29 เมษายน พ.ศ. 2564 

ณ หองประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
............................................................................................................................................................................ 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
 

1. นายวิทยา ตั่นยืนยง ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประธานกรรมการ 
2. นางศศิธร   ออนโพธิ์เตี้ย รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปาริชาติ ธีระเสฎฐกุล รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
4. นางประกายแกว ศุภอักษร รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร รองประธานกรรมการ 
5. นายโกวิทย  นวลศรี รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รองประธานกรรมการ 
6.  นางสาวปทมา  วรรณลักษณ หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุก  
7.  นางสาวกาญจนา  ศิริบุญมี หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขา  

 

กลุมที่ 1  ฝายวิชาการ  
 
 

 
 
 
 

วัน/เวลา ติดตาม ขอกําหนดที ่
ประธานและผูรับผิดชอบ

ขอกําหนด 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี   
29 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 –  
12.00 น. 

ณ หองประกันฯ 

 (เชา) 
 

1.5 
1. นางสาวธิรรัตน  บุญหา 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

1. นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล 
2. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญม ี

1.6 
1. นางสาวธิรรัตน  บุญหา 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

1.7 
1. นางสาวธิรรัตน  บุญหา 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

2.1.1 
1. นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

2.1.2 
1. นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

2.2.1 
1. นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

2.2.2 
1. นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

วันพฤหัสบดี ท่ี   
29 เมษายน 2564 

เวลา 13.00 –  
16.30 น. 

ณ หองประกันฯ 

(บาย) 

3.1.1 
1. นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

4.1 
1. นางมาเรียม  เจะมะ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

5.3 
1. นางอรวี  ใจบันทัด 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 



 

- 2 - 
 

กลุมที่ 2   ฝายบริหารทรัพยากร 
  

 

 

กลุมที่ 3   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 

 

กลุมที่ 4  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

 

วัน/เวลา ติดตาม ขอกําหนดที ่
ประธานและผูรับผิดชอบ

ขอกําหนด 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี   
29 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 –  
12.00 น. 

ณ หองประกันฯ 

 (เชา) 

1.1 
1. นางสุนันทา  แกวศรี 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

นางประกายแกว  ศุภอักษร 
 

3.1.2 
1. นายปรีชา  มณีรัตนโชต ิ
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

3.1.3 
1. นายปรีชา  มณีรัตนโชต ิ
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

3.2.1 
1. นางสาวจิรายุ   เลี่ยนกัตวา 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

5.1 
1. นายวิศิษฎ  อรุณพันธุ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

5.2 
1. นายวิศิษฎ  อรุณพันธุ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

วันพฤหัสบดี ท่ี   
29 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 –  
12.00 น. 

ณ หองประกันฯ 

 (เชา) 

1.2 
1. นางศิริวรรณ  เพ็งสง 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

นายโกวิทย  นวลศรี 1.8 
1. นางสุมาลี  บุญรังษี 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

4.3 
1. นางสาวศันสนีย มะมิง 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

วัน/เวลา ติดตาม ขอกําหนดที ่
ประธานและผูรับผิดชอบ

ขอกําหนด 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

วันพฤหัสบดี ท่ี   
29 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 –  
12.00 น. 

ณ หองประกันฯ 

 (เชา) 

1.3 
1. นางสาวรสสุคนธ  หนังสือ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

1. นางศศิธร  ออนโพธิ์เตี้ย 
2. นางสาวปทมา  วรรณลักษณ 

1.4 
1. นางสาวรุจิรา  บาเหาะ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

3.2.2 
1. นายอัสฮารีย  หะยีซําซูดิน 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

4.2 
1. นางสาวปยาภรณ ชาติบุปผาพันธ 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

5.4 
1. นายอัสฮารีย  หะยีซําซูดิน 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 

5.5 
1. นายอัสฮารีย  หะยีซําซูดิน 
2. ผูรับผิดชอบทุกทาน 


