คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๒๒ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป2การศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให3เป4นไปตามกฎกระทรวงวาด3วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ข3อ ๑๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให3ใช3มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศโรงเรียน
อุบลรัตนพิทยาคม เรื่อง ให3ใช3มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อุบลรัตนพิทยาคม ลงวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให3การดําเนินการดังกลาวเป4นไปด3วย
ความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบข3าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก3ไขเพิ่มเติม จึงขอแตงตั้งบุคลากรเป4นแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป2การศึกษา ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑. นายบวร ใจปEFา
ผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายสถิตย แสนลุน
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๔. นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๕. นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
๖. ข3าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ3างชั่วคราวโดยเงินงบประมาณ ลูกจ3างชั่วคราว
โดยเงินรายได3ของโรงเรียนทุกคน
กรรมการ
๗. นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กลุมสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางภัทราภรณ ลิมปLนิศากร ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรู3สังคมศึกษาฯ
กรรมการและผู3ชวยเลขานุการ
๙. นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร
กรรมการและผู3ชวยเลขานุการ
๑๐. นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรู3การงานอาชีพฯ
กรรมการและผู3ชวยเลขานุการ

๒
หลักการสําคัญ
๑. การประกันคุณภาพเป4นหน3าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต3องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตละคน
ได3รับมอบหมาย
๒. การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให3มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งโรงเรียน
๓. การประกันคุณภาพเน3นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให3เป4นสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต3องดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเป4นครั้งคราวเทานั้น
๔. การประกันคุณภาพต3องเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมสามารถ
วาจ3างหรือขอให3บุคคลอื่น ๆ ดําเนินการแทนได3
๕. การประกันคุณภาพต3องเกิดจากการยอมรับและนํา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช3
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บทบาทหน'าที่
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดให3มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จัดให3มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จัดทํารายงานประจําป2ที่เป4นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดให3มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

แนวทางปฏิบัติงาน
๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
๑.๑ ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้วาด3วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช3
๑.๒ พิจารณาสาระสําคัญที่จะกําหนดในมาตรฐานและตัวบงชี้ที่สะท3อนอัตลักษณและ
มาตรการสงเสริมของโรงเรียน
๑.๓ กําหนดคาเปQาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้
๑.๔ ประกาศคาเปQาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้วาด3วยการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนให3กลุมผู3เกี่ยวข3องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

๓
๒. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ2งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๑) ศึกษา วิเคราะหสภาพปRญหาและความต3องการจําเป4นของโรงเรียนอยางเป4นระบบ
โดยใช3ข3อมูลตามสภาพจริง
๒) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปQาหมายด3านตางๆ โดยมุงเน3นที่คุณภาพผู3เรียนที่
สะท3อนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเป4นรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม
๓) กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรม โครงการที่สอดคล3องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน โดยใช3กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข3อมูลที่อ3างอิงได3 ให3ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู3 กระบวนการเรียนรู3 การสงเสริมการเรียนรู3 การวัดและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อใหhบรรลุเปQาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไว3
๔) กําหนดแหลงเรียนรู3และภูมิปRญญาท3องถิ่นจากภายนอกที่ให3การสนับสนุนทางวิชาการ
๕) กําหนดบทบาทหน3าที่อยางชัดเจนให3บุคลากรของสถานศึกษาและผู3เรียน รวมรับผิดชอบ
และดําเนินงานตามที่กําหนดไว3อยางมีประสิทธิภาพ
๖) กําหนดบทบาทหน3าที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผู3ปกครอง องคกร
หนวยงาน ชุมชน และท3องถิ่น
๗) กําหนดการใช3งบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพให3สอดคล3องกับกิจกรรม
โครงการ
๒) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให3ความเห็นชอบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป4
๑) จัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป2ที่สอดคล3องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
๒) ให3กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําป2ไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
๓) เสนอแผนปฏิบัติการประจําป2ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให3ความเห็นชอบ
๓. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้
๓.๑ จัดโครงสร3างหรือระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
๓.๒ กําหนดผู3รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให3เป4นหมวดหมู ครอบคลุม เป4นปRจจุบัน
สะดวกตอการเข3าถึงและการให3บริการ หรือการเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานต3นสังกัด
๓.๓ นําข3อมูลสารสนเทศไปใช3ประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน

๔
๔. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
๔.๑ นําแผนปฏิบัติการประจําป2แตละป2สูการปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรม
โครงการที่กําหนดไว3
๔.๒ ผู3รับผิดชอบและผู3เกี่ยวข3องทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหน3าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ได3 กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๕. การจัดให'มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดําเนินการดังนี้
๕.๑ กําหนดผู'รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน
๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับโรงเรียน
อยางน3อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๕.๓ รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช3ประโยชน
ในการปรับปรุงพัฒนา
๕.๔ เตรียมการและให3ความรวมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน
ต3นสังกัด
๖. การจัดให'มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดําเนินการ
ดังนี้
๖.๑ ให3มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยางน3อย ๓ คน ที่ประกอบด3วยผู3ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่หนวยงานต3นสังกัดขึ้นทะเบียนไว3อยางน3อย ๑ คน เข3ามามีสวนรวมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอยางน3อยป2ละ ๑ ครั้ง
๖.๒ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
โดยใช3วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
๗. การจัดทํารายงานประจําป4ที่เป=นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการดังนี้
๗.๑ สรุปและจัดทํารายงานประจําป2ที่เป4นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
ที่สะท3อนคุณภาพผู3เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หนวยงานต3นสังกัดกําหนด
๗.๒ นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให3ความเห็นชอบ
๗.๓ เผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานต3นสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวข3อง
๘. การจัดให'มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย2างต2อเนื่อง ดําเนินการดังนี้
๘.๑ สงเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องให3เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และพัฒนาโรงเรียนให3เป4นองคกร
แหงการเรียนรู3 จนเป4นวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานปกติของโรงเรียน
๘.๒ นําผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน จากการประเมินตนเองหรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวข3อง มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรข3อมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใช3ให3เป4น
ประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
๘.๓ เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู3เพื่อให3เกิด
การพัฒนา

๕
ขอให3ครูและบุคลากรที่ได3รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน3าที่ที่ได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน3าที่ อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน3าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให3เกิดผลดีแกทางราชการ
สืบไป ถ3าพบข3อผิดพลาดในการพิมพ ปRญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด ข3อสงสัยในการปฏิบัติหน3าที่
ให3แจ3งกลุมการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก3ไข และรายงานให3ผู3อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก3ไขตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บัดนี้เป4นต3นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปEFา)
ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

คุณภาพภายใน

การประกัน
คุณภาพภายใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

๖
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ค2าเปBาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู'เรียน (ระดับดี (๓))
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู3เรียน
๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ
ของแตละระดับชั้น (ร'อยละ ๙๐)
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก3ปRญหา (ร'อยละ ๘๕)
๓) ความสามารถในการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ร'อยละ ๘๕)
๔) ความก3าวหน3าทางการเรียนตามหลักสูตร (ร'อยละ ๙๐)
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (ร'อยละ ๕๕)
๖) ความพร3อมในการศึกษาตอ การฝTกงาน หรือการทํางาน (ร'อยละ ๙๐)
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู3เรียน
๑) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม (ร'อยละ ๙๐)
๒) ความภูมิใจในท3องถิ่น และความเป4นไทย (ร'อยละ ๑๐๐)
๓) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย (ร'อยละ ๙๐)
๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม (ร'อยละ ๙๕)
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู'บริหารสถานศึกษา (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๑. การมีเปQาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่โรงเรียนกําหนดชัดเจน (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๑) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน3นคุณภาพของผู3เรียนรอบด3าน
ทุกกลุมเปQาหมาย และดําเนินการอยางเป4นรูปธรรม (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให3มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
(ระดับดีเยี่ยม (๔))
๓) การวางแผนและการจัดการข3อมูลสารสนเทศอยางเป4นระบบ (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู3
อยางมีคุณภาพ (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๓. การมีสวนรวมของผู3เกี่ยวข3องทุกฝUาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
ให3มีคุณภาพและได3มาตรฐาน (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา (ระดับดีเยี่ยม (๔))

๗
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน'นผู'เรียนเป=นสําคัญ (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร3างโอกาสให3ผู3เรียนทุกคนมีสวนรวม
(ระดับดีเยี่ยม (๔))
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท3องถิ่น (ระดับดีเยี่ยม (๔))
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู3ความเข3าใจของผู3เรียนอยางเป4นระบบ
และมีประสิทธิภาพ (ระดับดีเยี่ยม (๔))
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (ระดับดีเยี่ยม (๔))
การใช3ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให3ดียิ่งขึ้น
(ระดับดีเยี่ยม (๔))

