
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๖๒  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป,การศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๔๗  กําหนดให6มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับ ประกอบด6วยระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ 
หลักเกณฑ�และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ให6เปAนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  และมาตรา ๔๘   
ให6หน วยงานต6นสังกัดและสถานศึกษาจัดให6มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให6ถือว า 
การประกันคุณภาพภายในเปAนส วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต6องดําเนินการอย างต อเนื่อง   
โดยมีการจัดทํารายงานประจําป,เสนอต อหน วยงานต6นสังกัด  หน วยงานท่ีเก่ียวข6อง  และเปEดเผยต อ
สาธารณชน  เพ่ือนําไปสู การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  กระทรวงศึกษาธิการได6ประกาศใช6กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  เม่ือ
วันท่ี  ๒๓  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนดให6สถานศึกษาแต ละแห งจัดให6มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให6เปAนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร6อมท้ัง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดไว6จัดให6มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให6มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให6แก หน วยงานต6นสังกัดหรือหน วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปAนประจําทุกป,  ต อมาได6ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให6ใช6มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย�การศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๖  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  
ได6ออกประกาศ  เรื่อง  ให6ใช6มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ลงวันท่ี  ๒๖  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให6การดําเนินการดังกล าว
เปAนไปด6วยความเรียบร6อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๒๘  



๒ 

กันยายน  ๒๕๕๙  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบ
อํานาจเก่ียวกับลูกจ6างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข6อง  จึงขอแต งต้ัง
บุคลากรเปAนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป,การศึกษา  ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปJKา    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) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน6ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน6ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๐) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน6างานประกันคุณภาพการศึกษา 
           กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูผู6ช วย กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ  

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

๒. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม   
ป.การศึกษา  ๒๕๖๑  ประกอบด�วย 

 ข�าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ�าง  นักเรียน ทุกคนในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

หลักการสําคัญ 

 สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน วยงานต6นสังกัดดําเนินการให6ผู6ท่ีเก่ียวข6อง ทุกฝSาย
มีความรู6ความเข6าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 ๑) การประกันคุณภาพเปAนหน6าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต6องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต ละคน
ได6รับมอบหมาย 



๓ 

 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 

บทบาทหน�าท่ี 

 ๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียน 
 ๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีกําหนดไว6 
 ๔) จัดให6มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๕) จัดให6มีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให6มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 
 ๖) จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองให6แก หน วยงานต6นสังกัดหรือหน วยงานท่ีกํากับดูแล 
 ๗) จัดให6มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย างต อเนื่อง 

๓. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ประกอบด�วย 

 มาตรฐานท่ี ๑ : คุณภาพของผู�เรียน 

 ๓.๑ คณะกรรมการประเมิน  มาตรฐานท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 

  ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู6อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6ภาษาไทย  กรรมการ 
  ๔) ว าท่ีร6อยตรีพรพิชิต  ทิทา  หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร� กรรมการ 
  ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร� กรรมการ 
  ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  ๗) นายคมสัน  สอโส   หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6ศิลปะ   กรรมการ 

  



๔ 

  ๙) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6ภาษาต างประเทศ 
                   กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพฯ  
                   กรรมการ 
  ๑๑) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครู. ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๒) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู. ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๑๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู. ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู6ช วย       กรรมการ 
  ๑๕) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก     กรรมการ 
  ๑๖) คุณครูทุกกลุ มสาระการเรียนรู6          กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู. ค.ศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๘) นางภัทรา  การนา    ครู ค.ศ. ๑  กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
  ๑๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู6ช วย  กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
  ๒๐) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู6ช วย  กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในด�าน 

   ๑) ความสามารถในการอ าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก6ปPญหา 
   ๓) ความสามารถในการสร6างนวัตกรรม 
   ๔) ความสามารถในการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน) 
   ๖) ความรู6  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต องานอาชีพ 

 ๓.๒  คณะกรรมการประเมิน  มาตรฐานท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค&ของผู�เรียน 

  ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู6อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู6อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน6ากลุ มบริหารกิจการนักเรียน   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 



๕ 

  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) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๕) นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๖) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล ครู. ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ     กรรมการ 
  ๑๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๒๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๒๑) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก6ว   ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๒๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๒๓) คุณครูทุกกลุ มสาระการเรียนรู6          กรรมการ 
  ๒๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู ค.ศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๕) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ.๑  กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
  ๒๖) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู6ช วย  กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
  ๒๗) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู6ช วย  กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในด�าน 

   ๑) การมีคุณลักษณะและค านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท6องถ่ินและความเปAนไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู ร วมกันบนความแตกต างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร างกาย และจิตสังคม 

 ๓.๓  คณะกรรมการประเมิน  มาตรฐานท่ี ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๑) นายสถิตย�  แสนลุน    รองผู6อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู6อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู6อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๔) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน6ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
  ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน6ากลุ มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
  ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน6ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ  กรรมการ 
  ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
  ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 



๖ 

  ๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๐) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๑๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๑๓) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๘) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๑๙) ว าท่ีร6อยตรีพรพิชิต  ทิทา   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๒๐) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๒๑) นางเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๒๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๒๓) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๒๔) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๒๕) นายปรมินทร�  รู6เจน    ครูผู6ช วย       กรรมการ 
  ๒๖) นายปริญญา ศรีโบราณ   ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๒๗) นางสาวธัญญลักณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๒๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน6ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ 
             กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๙) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ. ๓  กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
  ๓๐) นางสาวนันนภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ. ๒ กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
  ๓๑) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู. ค.ศ. ๑ กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
  ๓๒) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู6ช วย    กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในด�าน 

  ๑) เปUาหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดชัดเจน 
  ๒) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรยีน) 
  ๓) การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน6นคุณภาพผู6เรียน(นักเรียน)รอบด6านตามหลักสูตร

สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุ มเปUาหมาย 
  ๔) การพัฒนาครูและบุคลากรให6มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๕) การจัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต อการจัดการเรียนรู6อย างมีคุณภาพ 



๗ 

  ๖) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู6 

 ๓.๔  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานท่ี ๓  :  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน�นผู�เรียนเป=นสําคัญ 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน6างานประกันคุณภาพการศึกษา 
                 รองประธานกรรมการ 
  ๒) ว าท่ีร6อยตรีพรพิชิต  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) นางศุภสิริ  สิริจันทพันธ�   ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๑๑) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๑๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๑๓) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๑๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
  ๑๕) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
  ๑๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑       กรรมการ 
  ๑๙) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู ค.ศ. ๑       กรรมการ 
  ๒๐) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๒๑) นายสิทธิศักด์ิ  พรมศรีแก6ว  ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๒๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน6ากลุ มสาระการเรียนรู6ภาษาไทย 
             กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๓) นางช อผกา  พิศพล    ครู. ค.ศ. ๓ กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 
  ๒๔) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู6ช วย กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 



๘ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในด�าน 

  ๑) การจัดการเรียนรู6ผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต�ใช6 
ในชีวิตได6 

  ๒) การใช6สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล งเรียนรู6ท่ีเอ้ือต อการเรียนรู6 
  ๓) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๔) การตรวจสอบและประเมินผู6เรียน(นักเรียน)อย างเปAนระบบและนําผลมาพัฒนาผู6เรียน

(นักเรียน) 
  ๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู6และให6ข6อมูลสะท6อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู6 

 ๓.๕  คณะกรรมการจัดทํารูปเล>มรายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

  ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน6ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ ประธาน กรรมการ 
  ๒) นางสาวพัชราภรณ� เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ. ๓ รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๔) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู6ช วย       กรรมการ 
  ๕) นางสุพัตรา  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) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก6ว   ครูอัตราจ6าง      กรรมการ 
  ๑๓) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
  ๑๔) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   หัวหน6างานประกันคุณภาพการศึกษา 
              กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู6ช วย  กรรมการและผู6ช วยเลขานุการ 

  มีหน�าท่ี  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในด�าน 

  ๑) จัดการประชุม วิพากษ� ผลการประเมินภายใน เพ่ือสรุปผลการประเมิน 
  ๒) รวบรวมและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ป,การศึกษา ๒๕๖๑ 

และเผยแพร ผลการประเมินสู สาธารณชน 



๙ 

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 

ท้ังนี้ตั้งแต วันท่ี  ๑๖  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายบวร   ใจปJKา) 
ผู6อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คุณภาพภายใน 

การติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

การประกัน

คุณภาพภายใน 

 



๑๐ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
แนบท�ายประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  เดือนกันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย&การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจํานวน ๓ มาตรฐาน  ได�แก> 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู6เรียน(นักเรียน) 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู6เรียน(นักเรียน) 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน6นผู6เรียน(นักเรียน)เปAนสําคัญ 

แต>ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู�เรียน(นักเรียน) 

 คําอธิบาย 
 ผลการเรียนรู6ท่ีเปAนคุณภาพของผู6เรียน(นักเรียน)ท้ังด6านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด6วย

ความสามารถใน การอ าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทต างๆ การสร6างนวัตกรรม 
การใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู6 ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีต อวิชาชีพ และด6านคุณลักษณะอันพึงประสงค� ท่ีเปAนค านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
ความภูมิใจในท6องถ่ินและความเปAนไทยการยอมรับท่ีจะอยู ร วมกันบนความแตกต างและหลากหลาย รวมท้ัง 
สุขภาวะทางร างกายและ จิตสังคม 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู6เรียน(นักเรียน) 
   ๑) มีความสามารถในการอ าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
    ผู6เรียน(นักเรียน)มีทักษะในการอ าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

ตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดในแต ละระดับชั้น 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก6ปPญหา 
    ผู6เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใคร ครวญไตร ตรอง 

พิจารณาอย างรอบคอบ โดยใช6เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก6ปPญหาอย างมีเหตุผล 
  



๑๑ 

   ๓) มีความสามารถในการสร6างนวัตกรรม 
    ผู6เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการรวบรวมความรู6ได6ท้ังด6วยตัวเองและการทา

งานเปAนทีม เชื่อมโยงองค�ความรู6 และประสบการณ�มาใช6ในการสร6างสรรค�สิ่งใหม ๆ อาจเปAนแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

   ๔) มีความสามารถในการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ผู6เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

พัฒนาตนเองและสังคมในด6านการเรียนรู6 การสื่อสาร การทํางาน อย างสร6างสรรค� และมีคุณธรรม 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน) 
    ผู6เรียน(นักเรียน)บรรลุและมีความก6าวหน6าในการเรียนรู6ตามหลักสูตรสถานศึกษา

(โรงเรียน)จากพ้ืนฐานเดิมในด6านความรู6 ความเข6าใจ ทักษะ กระบวนการต างๆ รวมท้ังมีความก6าวหน6าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

   ๖) มีความรู6  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต องานอาชีพ 
    ผู6เรียน(นักเรียน)มีความรู6 ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร6อมท่ีจะศึกษาต อ 

ในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู6เรียน(นักเรียน) 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด 
    ผู6เรียน(นักเรียน)มีพฤติกรรมเปAนผู6ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

มีค านิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดโดยไม ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ๒) ความภูมิใจในท6องถ่ินและความเปAนไทย 
    ผู6เรียน(นักเรียน)มีความภูมิใจในท6องถ่ิน เห็นคุณค าของความเปAนไทย มีส วนร วมใน

การอนุรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปPญญาไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู ร วมกันบนความแตกต างและหลากหลาย 
    ผู6เรียน(นักเรียน)ยอมรับและอยู ร วมกันบนความแตกต างระหว างบุคคลในด6าน เพศ 

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
   ๔) สุขภาวะทางร างกาย และจิตสังคม 
    ผู6เรียน(นักเรียน)มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ� และสังคม และ

แสดงออกอย างเหมาะสมในแต ละช วงวัยสามารถอยู ร วมกับคนอ่ืนอย างมีความสุข เข6าใจผู6อ่ืน ไม มีความขัดแย6ง
กับผู6อ่ืน 
  



๑๒ 

 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เปAนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) มีการกําหนดเปUาหมาย
วิสัยทัศน�และ พันธกิจอย างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน6นคุณภาพผู6เรียน(นักเรียน)รอบด6าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)ในทุกกลุ มเปUาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให6มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการเรียนรู6 รวมท้ังจัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต อการจัดการเรียนรู6 

  ๒.๑ มีเปUาหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดชัดเจน 
   สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดเปUาหมาย วิสัยทัศน� และพันธกิจ ไว6อย างชัดเจน สอดคล6อง

กับบริบทของสถานศึกษา(โรงเรียน) ความต6องการของชุมชน ท6องถ่ิน วัตถุประสงค�ของแผนการศึกษาแห งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต6นสังกัดรวมท้ังทันต อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) 
   สถานศึกษา(โรงเรียน)สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)อย างเปAน

ระบบท้ังในส วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย างต อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําข6อมูลมาใช6ใน 
การพัฒนาบุคลากร  และผู6ท่ีเก่ียวข6องทุกฝSายมีส วนร วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร วมรับผิดชอบ
ต อผลการจัดการศึกษา 

  ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน6นคุณภาพผู6เรียน(นักเรียน)รอบด6านตามหลักสูตร
สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุ มเปUาหมาย 

   สถานศึกษา(โรงเรียน)บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังด6านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเน6นคุณภาพผู6เรียน(นักเรียน)รอบด6าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม 
ทุกกลุ มเปUาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ มท่ีเรียนร วมด6วย 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให6มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   สถานศึกษา(โรงเรียน)ส งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให6มีความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพ และจัดให6มีชุมชนการเรียนรู6ทางวิชาชีพ มาใช6ในการพัฒนางานและการเรียนรู6ของผู6เรียน
(นักเรียน) 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต อการจัดการเรียนรู6อย างมีคุณภาพ 
   สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห6องเรียน 

และสภาพแวดล6อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต อการจัดการเรียนรู6 และมีความปลอดภัย 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู6 
   สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช6ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู6 ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) 
  



๑๓ 

 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียน(นักเรียน)เป=นสําคัญ 

 เปAนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน) สร6างโอกาสให6ผู6เรียน(นักเรียน)มีส วนร วมในการเรียนรู6ผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร6างปฏิสัมพันธ�ท่ีดี ครูรู6จักผู6เรียน(นักเรียน)เปAนรายบุคคล ดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู6เรียน(นักเรียน)อย างเปAนระบบและนําผลมาพัฒนาผู6เรียน(นักเรียน) รวมท้ังร วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู6และนําผลท่ีได6มาให6ข6อมูลปUอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู6 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู6ผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต�ใช6ในชีวิตได6 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู6ตามมาตรฐานการเรียนรู6 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา

(โรงเรียน)ท่ีเน6นให6ผู6เรียน(นักเรียน)ได6เรียนรู6โดยผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู6ท่ี
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได6จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู6เฉพาะสําหรับผู6ท่ีมีความจําเปAนและต6องการความ
ช วยเหลือพิเศษ ผู6เรียน(นักเรียน)ได6รับการฝVกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค�ความรู6 นําเสนอ
ผลงานและสามารถนําไปประยุกต�ใช6ในชีวิตได6 

  ๓.๒ ใช6สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล งเรียนรู6ท่ีเอ้ือต อการเรียนรู6 
   มีการใช6สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล งเรียนรู6 รวมท้ังภูมิปPญญาท6องถ่ินมาใช6 

ในการจัดการเรียนรู6 โดยสร6างโอกาสให6ผู6เรียน(นักเรียน)ได6แสวงหาความรู6ด6วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ครูผู6สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน6นการการมีปฏิสัมพันธ�เชิงบวก ให6เด็กรักครู 

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู6 สามารถเรียนรู6ร วมกันอย างมีความสุข 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู6เรียน(นักเรียน)อย างเปAนระบบและนําผลมาพัฒนาผู6เรียน

(นักเรียน) 
   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู6อย างเปAนระบบ มีข้ันตอนโดยใช6

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปUาหมายในการจัดการเรียนรู6 และให6ข6อมูลย6อนกลับ 
แก ผู6เรียน(นักเรียน)เพ่ือนําไปใช6พัฒนาการเรียนรู6 

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู6และให6ข6อมูลสะท6อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู6 

   ครูและผู6มีส วนเก่ียวข6องร วมกันแลกเปลี่ยนความรู6และประสบการณ�รวมท้ังให6ข6อมูล
ปUอนกลับเพ่ือนาไปใช6ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู6 

 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู6อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


