
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๔  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป.การศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๔๗  กําหนดให6มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ พัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับ ประกอบด6วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ 
หลักเกณฑ� และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให6เปAนไป ตามท่ีกําหนด ใน กฎกระทรวง  และมาตรา ๔๘  
ให6หน"วยงานต6นสังกัดและสถานศึกษาจัดให6มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให6ถือว"า 
การประกันคุณภาพภายในเปAนส"วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต6องดําเนินการอย"างต"อเนื่อง   
โดยมีการจัดทํารายงานประจําป.เสนอต"อหน"วยงานต6นสังกัด  หน"วยงานท่ีเก่ียวข6อง  และเปEดเผยต"อ
สาธารณชน  เพ่ือนําไปสู"การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ได6ประกาศใช6กฎกระทรวงและว"าด6วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให6ใช6มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๑๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  และประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เรื่อง  ให6ใช6
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ลงวันท่ี  ๑๖  
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให6การดําเนินการดังกล"าวเปAนไปด6วยความเรียบร6อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ 
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ6างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสือ
อ่ืนท่ีเก่ียวข6อง  จึงขอแต"งต้ังบุคลากรเปAนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป.การศึกษา  ๒๕๖๐ 
  



๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปKLา    ผู6อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู6อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู6อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู6อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน6ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน6ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน6ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ"มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน6าท่ีรองผู6อํานวยการโรงเรียน 
           กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร หัวหน6ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ 
           กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน6างานประกันคุณภาพการศึกษา 
           กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให6คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก6ไขปPญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให6ดําเนินไปด6วยความเรียบร6อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม   
ป.การศึกษา  ๒๕๖๐  ประกอบด�วย 

 ข�าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ�าง  นักเรียน ทุกคนในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

หลักการสําคัญ 

 ๑. การประกันคุณภาพเปAนหน6าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต6องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต"ละคน
ได6รับมอบหมาย 

 ๒. การประกันคุณภาพมุ"งพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให6มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
เพราะผลการพัฒนาของแต"ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังโรงเรียน 

 ๓. การประกันคุณภาพเน6นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให6เปAนส"วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต6องดําเนินการอย"างต"อเนื่อง ไม"ใช"ทําเพ่ือเตรียมรับการประเมินเปAนครั้งคราวเท"านั้น 

 ๔. การประกันคุณภาพต6องเกิดจากความร"วมมือของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไม"สามารถ
ว"าจ6างหรือขอให6บุคคลอ่ืน ๆ ดําเนินการแทนได6 

 ๕. การประกันคุณภาพต6องเกิดจากการยอมรับและนํา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช6
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 



๓ 

บทบาทหน�าท่ี 

 ๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมุ"งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียน 
 ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. จัดให6มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๖. จัดให6มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๗. จัดทํารายงานประจําป.ท่ีเปAนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๘. จัดให6มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย"างต"อเนื่อง 

๒. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ประกอบด�วย 

 มาตรฐานท่ี ๑ : คุณภาพของผู�เรียน 

 ๒.๑ คณะกรรมการประเมิน  มาตรฐานท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6ภาษาไทย  กรรมการ 
  ๓) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร� กรรมการ 
  ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร� กรรมการ 
  ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  ๖) นายคมสัน  สอโส   หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6ศิลปะ   กรรมการ 
  ๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6ภาษาต"างประเทศ 
                   กรรมการ 
  ๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพฯ  
                   กรรมการ 
  ๑๐) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
  ๑๑) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวเวียงแก6ว  สะอาด   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๑๔) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
  ๑๕) คุณครูทุกกลุ"มสาระการเรียนรู6          กรรมการ 
  ๑๖) นางภัทรา  การนา    ครู ค.ศ. ๑  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๗) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู6ช"วย  กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 
  ๑๘) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู6ช"วย  กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

  



๔ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในด�าน 

  ๑) ความสามารถในการอ"าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ� 
ของแต"ละระดับชั้น 

  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก6ปPญหา 

  ๓) ความสามารถในการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ๔) ความก6าวหน6าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร6อมในการศึกษาต"อ การฝTกงาน หรือการทํางาน 

 ๒.๒  คณะกรรมการประเมิน  มาตรฐานท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค&ของผู�เรียน 

  ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู6อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน6ากลุ"มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 
  ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๖) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๗) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๘) นางบัวลอง  คําบึงกลาง   ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๙) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๒) นายคมสัน  สอโส    ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๕) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๖) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู6ช"วย       กรรมการ 
  ๒๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๒๘) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก6ว   ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๑๙) คุณครูทุกกลุ"มสาระการเรียนรู6          กรรมการ 
  ๒๐) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู ค.ศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๑) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ. ๑  กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

  



๕ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในด�าน 

  ๑) การมีคุณลักษณะและค"านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม"ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  ๒) ความภูมิใจในท6องถ่ินและความเปAนไทย 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู"ร"วมกันบนความแตกต"างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร"างกาย และลักษณะจิตสังคม 

 ๒.๓  คณะกรรมการประเมิน  มาตรฐานท่ี ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู�บริหารสถานศึกษา 

  ๑) นายสถิตย�  แสนลุน    รองผู6อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู6อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
  ๓) นายสมบูรณ�  วงศ�วิลาศ  หัวหน6ากลุ"มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
  ๔) นางอุไร  ครองผา   หัวหน6ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ  กรรมการ 
  ๕) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๖) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๗) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๘) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๙) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๑) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๓) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๔) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๕) นางเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๖) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวนันนภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู ค.ศ. ๑ กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในด�าน 

  ๑) การมีเปUาหมาย วิสัยทัศน� และพันธกิจ ท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน 
  ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
   (๑) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน6นคุณภาพของผู6เรียนรอบด6าน 

ทุกกลุ"มเปUาหมาย และดําเนินการอย"างเปAนรูปธรรม 
   (๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให6มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   (๓) การวางแผนและการจัดการข6อมูลสารสนเทศอย"างเปAนระบบ 
   (๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต"อการจัดการเรียนรู6 

อย"างมีคุณภาพ 



๖ 

  ๓) การมีส"วนร"วมของผู6เก่ียวข6องทุกฝVาย และการร"วมรับผิดชอบต"อผลการจัดการศึกษา 
ให6มีคุณภาพและได6มาตรฐาน 

  ๔) การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ๒.๔  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานท่ี ๓  :  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน�นผู�เรียนเป>นสําคัญ 

  ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู ค.ศ. ๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร� กรรมการ 
  ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร� กรรมการ 
  ๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  ๕) นายคมสัน  สอโส   หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6ศิลปะ   กรรมการ 
  ๗) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6ภาษาต"างประเทศ 
                   กรรมการ 
  ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพฯ  
                   กรรมการ 
  ๙) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ .๒      กรรมการ 
  ๑๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๑) นางช"อผกา  พิศพล    ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวเวียงแก6ว  สะอาด   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๒) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๑๓) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู. ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๑๓) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๔) คุณครูทุกกลุ"มสาระการเรียนรู6          กรรมการ 
  ๑๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน6ากลุ"มสาระการเรียนรู6ภาษาไทย 
              กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖) นางภัทรา  การนา    ครู. ค.ศ. ๑  กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 
  ๑๗) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู6ช"วย  กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 
  ๑๘) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู6ช"วย  กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในด�าน 

  ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร6างโอกาสให6ผู6เรียนทุกคนมีส"วนร"วม 
  ๒) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท6องถ่ิน 
  ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู6ความเข6าใจของผู6เรียนอย"างเปAนระบบ 

และการจัด การศึกษา 
  



๗ 

 ๒.๕  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานท่ี ๔ : ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ท่ีมีประสิทธิภาพการใช�ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให�ดีย่ิงข้ึน 

  ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน6าท่ีรองผู6อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร หัวหน6ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
  ๓) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
  ๔) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู6ช"วย        กรรมการ 
  ๕) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง  ครูผู6ช"วย        กรรมการ 
  ๖) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  ๗) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ6าง       กรรมการ 
  ๘) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ6าง       กรรมการ 
  ๙) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ6าง       กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ6าง       กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ6าง       กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ6าง       กรรมการ 
  ๑๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก6ว  ครูอัตราจ6าง       กรรมการ 
  ๑๔) นายณัฐดนัย  เกาะหาร  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     กรรมการ 
  ๑๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู ค.ศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖) นางสาวพัชราภรณ� เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ. ๓  กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในด�าน 

  ๑) ดําเนินการประเมินการใช6ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาให6ดียิ่งข้ึน 

  ๒) จัดการประชุม วิพากษ� ผลการประเมินภายใน เพ่ือสรุปผลการประเมิน 
  ๓) รวบรวมและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ป.การศึกษา ๒๕๖๐ 

และเผยแพร"ผลการประเมินสู"สาธารณชน 

ขอให6ครูและบุคลากรท่ีได6รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน6าท่ีท่ีได6รับมอบหมายด6วยเรียบร6อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน6าท่ี อย"างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน6าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให6เกิดผลดีแก"ทางราชการ
สืบไป  ถ6าพบข6อผิดพลาดในการพิมพ�  ปPญหาข6อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข6อสงสัยในการปฏิบัติหน6าท่ี 
ให6แจ6งกลุ"มการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพเพ่ือแก6ไข  และรายงานให6ผู6อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก6ไขต"อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

(นายบวร   ใจปKLา) 
ผู6อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 



๘ 
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๙ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

ค@าเปAาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู�เรียน  (ระดับดี  (๓)) 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู6เรียน 
  ๑) ความสามารถในการอ"าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ� 

ของแต"ละระดับชั้น  (ร�อยละ  ๙๐) 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก6ปPญหา  (ร�อยละ  ๘๕) 
  ๓) ความสามารถในการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ร�อยละ  ๘๕) 
  ๔) ความก6าวหน6าทางการเรียนตามหลักสูตร  (ร�อยละ  ๙๐) 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  (ร�อยละ  ๕๕) 
  ๖) ความพร6อมในการศึกษาต"อ การฝTกงาน หรือการทํางาน  (ร�อยละ  ๙๐) 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู6เรียน 
  ๑) มีคุณลักษณะและค"านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยไม"ขัดกับกฎหมาย 

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  (ร�อยละ  ๙๐) 
  ๒) ความภูมิใจในท6องถ่ิน และความเปAนไทย  (ร�อยละ  ๑๐๐) 
  ๓) ยอมรับท่ีจะอยู"ร"วมกันบนความแตกต"างและความหลากหลาย  (ร�อยละ  ๙๐) 
  ๔) สุขภาวะทางร"างกาย และลักษณะจิตสังคม  (ร�อยละ  ๙๕) 

มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 

  ๑. การมีเปUาหมาย วิสัยทัศน� และพันธกิจ ท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 
   ๑) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน6นคุณภาพของผู6เรียนรอบด6าน 

ทุกกลุ"มเปUาหมาย และดําเนินการอย"างเปAนรูปธรรม  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 
   ๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให6มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

(ระดับดีเย่ียม (๔)) 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข6อมูลสารสนเทศอย"างเปAนระบบ  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต"อการจัดการเรียนรู6 

อย"างมีคุณภาพ  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 
  ๓. การมีส"วนร"วมของผู6เก่ียวข6องทุกฝVาย และการร"วมรับผิดชอบต"อผลการจัดการศึกษา 

ให6มีคุณภาพและได6มาตรฐาน  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 
  ๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 

  



๑๐ 

มาตรฐานท่ี  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป>นสําคัญ  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 

  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร6างโอกาสให6ผู6เรียนทุกคนมีส"วนร"วม   
(ระดับดีเย่ียม (๔)) 

  ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท6องถ่ิน  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู6ความเข6าใจของผู6เรียนอย"างเปAนระบบ  

และมีประสิทธิภาพ  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 

มาตรฐานท่ี  ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  (ระดับดีเย่ียม (๔)) 

 การใช6ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให6ดียิ่งข้ึน   
(ระดับดีเย่ียม (๔)) 


