เรื่อง

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๖๒ / ๒๕๖๒
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป,การศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก6ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๗ กําหนดให6มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด6วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให6เปAนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๔๘
ให6หนวยงานต6นสังกัดและสถานศึกษาจัดให6มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให6ถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปAนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต6องดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยมีการจัดทํารายงานประจําป,เสนอตอหนวยงานต6นสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวข6อง และเปEดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก กระทรวงศึกษาธิการได6ประกาศใช6กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให6สถานศึกษาแตละแหงจัดให6มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให6เปAนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร6อมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไว6จัดให6มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให6มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมิน
ตนเองให6แกหนวยงานต6นสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปAนประจําทุกป, ตอมาได6ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให6ใช6มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ได6ออกประกาศ เรื่อง ให6ใช6มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ลงวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให6การดําเนินการดังกลาว
เปAนไปด6วยความเรียบร6อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘

๒
กันยายน ๒๕๕๙ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบ
อํานาจเกี่ยวกับลูกจ6างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข6อง จึงขอแตงตั้ง
บุคลากรเปAนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป,การศึกษา ๒๕๖๑
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปJKา
ผู6อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู6อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู6อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู6อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๕) นายอมร สีหาโมก
หัวหน6ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๖) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน6ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
๗) นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร หัวหน6ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๘) นางอุไร ครองผา
หัวหน6ากลุมบริหารงานงบประมาณฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน6ากลุมบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน6างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี ครู คศ.๓
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
๑๒) นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล ครูผู6ชวย
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให6คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก6ไขปPญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงานให6ดําเนินไปด6วยความเรียบร6อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ป.การศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบดวย
ขาราชการครู พนักงานราชการ ลูกจาง นักเรียน ทุกคนในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
หลักการสําคัญ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานต6นสังกัดดําเนินการให6ผู6ที่เกี่ยวข6อง ทุกฝSาย
มีความรู6ความเข6าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้
๑) การประกันคุณภาพเปAนหน6าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต6องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตละคน
ได6รับมอบหมาย

๓
๒) การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให6มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งโรงเรียน
๓) การประกันคุณภาพเน6นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให6เปAนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต6องดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเปAนครั้งคราวเทานั้น
๔) การประกันคุณภาพต6องเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมสามารถ
วาจ6างหรือขอให6บุคคลอื่น ๆ ดําเนินการแทนได6
๕) การประกันคุณภาพต6องเกิดจากการยอมรับและนํา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช6
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บทบาทหนาที่
๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่กําหนดไว6
๔) จัดให6มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
๕) จัดให6มีการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให6มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
๖) จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองให6แกหนวยงานต6นสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
๗) จัดให6มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๓. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ประกอบดวย
มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผูเรียน
๓.๑ คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นายพฤทธิ์พล ชารี
นายอรณพ คําแสน
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
วาที่ร6อยตรีพรพิชิต ทิทา
นายเชฐกร ประชาโรจน
นายนุกูล ศรีโอษฐ
นายคมสัน สอโส
นายพงศกร สุวรรณศรี

รองผู6อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
หัวหน6ากลุมบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6ภาษาไทย
กรรมการ
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร กรรมการ
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร กรรมการ
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6สังคมศึกษาฯ กรรมการ
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6สุขศึกษาฯ กรรมการ
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6ศิลปะ
กรรมการ

๔
๙) นางมลิวัลย ยมโคตร

หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6ภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๑๐) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6การงานอาชีพฯ
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
ครูผู6ชวย
กรรมการ
๑๕) นายณัฐดนัย เกาะหาร
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
กรรมการ
๑๖) คุณครูทุกกลุมสาระการเรียนรู6
กรรมการ
๑๗) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู. ค.ศ. ๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๘) นางภัทรา การนา
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
๑๙) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู6ชวย
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
๒๐) นางสุพัตรา ภูนาวัง
ครูผู6ชวย
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
มีหนาที่

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในดาน

๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก6ปPญหา
๓) ความสามารถในการสร6างนวัตกรรม
๔) ความสามารถในการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)
๖) ความรู6 ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๓.๒ คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค&ของผูเรียน
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
นายพฤทธิ์พล ชารี
นายอมร สีหาโมก
นายอุดม พิมพเทศ
นางสิริกาญจน ผาโคตร
นายสานิตย มหาหิงคุ
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
นางบัวลอง คําบึงกลาง
นางจุฑารัตน สมมาตย

รองผู6อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผู6อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
หัวหน6ากลุมบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ

๕
๑๐) นางสาวชนิกานต คะนนท
๑๑) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
๑๒) นายคมสัน สอโส
๑๓) นายนุกูล ศรีโอษฐ
๑๔) นางกานติมา มูลทากุล
๑๕) นางสาวพรทิพย อุนมีศรี
๑๖) นางสาวรุงนภา เหลาเทพ
๑๗) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาศิริกุล
๑๘) นางสาวศศิกานต ยามสุข
๑๙) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๒๐) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๒๑) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก6ว
๒๒) นางสาวกานดา เรืองวานิช
๒๓) คุณครูทุกกลุมสาระการเรียนรู6
๒๔) นายเชฐกร ประชาโรจน
๒๕) นางเนตรนภา คลังกลาง
๒๖) นางสาวกันยชิสา สามารถ
๒๗) นางสุพัตรา ภูนาวัง
มีหนาที่
๑)
๒)
๓)
๔)

ครู ค.ศ. ๑
ครู ค.ศ. ๑
ครู ค.ศ. ๑
ครู ค.ศ. ๑
ครู ค.ศ. ๑
ครู ค.ศ. ๑
ครู ค.ศ. ๑
ครู. ค.ศ. ๑
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ6าง
ครูอัตราจ6าง
ครูอัตราจ6าง
ครูอัตราจ6าง
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๑
ครูผู6ชวย
ครูผู6ชวย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในดาน
การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด
ความภูมิใจในท6องถิ่นและความเปAนไทย
การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

๓.๓ คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นายสถิตย แสนลุน
นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
นายพฤทธิ์พล ชารี
นายอมร สีหาโมก
นายสมบูรณ วงวิลาศ
นางอุไร ครองผา
นายอรณพ คําแสน
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี

รองผู6อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผู6อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
รองผู6อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
หัวหน6ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
หัวหน6ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
หัวหน6ากลุมบริหารงานงบประมาณฯ
กรรมการ
หัวหน6ากลุมบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ

๖
๙) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
๑๐) นางอรทัย วงศสถิตย
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) วาที่ร6อยตรีพรพิชิต 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) นางสาวภรณชนก บุญจวง
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๒๔) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๒๕) นายปรมินทร รู6เจน
ครูผู6ชวย
กรรมการ
๒๖) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ6าง
กรรมการ
๒๗) นางสาวธัญญลักณ ฐานะ
ครูอัตราจ6าง
กรรมการ
๒๘) นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร หัวหน6ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการและเลขานุการ
๒๙) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
๓๐) นางสาวนันนภัส สารพินิจ
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
๓๑) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครู. ค.ศ. ๑
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
๓๒) นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล ครูผู6ชวย
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในดาน
๑) เปUาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดชัดเจน
๒) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)
๓) การดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน6นคุณภาพผู6เรียน(นักเรียน)รอบด6านตามหลักสูตร
สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุมเปUาหมาย
๔) การพัฒนาครูและบุคลากรให6มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕) การจัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู6อยางมีคุณภาพ

๗
๖) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู6
๓.๔ คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเป=นสําคัญ
๑) นายอรณพ คําแสน
๒) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี

หัวหน6ากลุมบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
หัวหน6างานประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๒) วาที่ร6อยตรีพรพิชิต ทิทา หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร กรรมการ
๓) นายเชฐกร ประชาโรจน
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร กรรมการ
๔) นายนุกูล ศรีโอษฐ
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6สังคมศึกษาฯ กรรมการ
๕) นายคมสัน สอโส
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6สุขศึกษาฯ กรรมการ
๖) นายพงศกร สุวรรณศรี
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6ศิลปะ
กรรมการ
๗) นางมลิวัลย ยมโคตร
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6ภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๘) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6การงานอาชีพฯ
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 พิมพเทศ
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) นางสาวรุงนภา เหลาเทพ
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๒๐) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
๒๑) นายสิทธิศักดิ์ พรมศรีแก6ว
ครูอัตราจ6าง
กรรมการ
๒๒) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
หัวหน6ากลุมสาระการเรียนรู6ภาษาไทย
กรรมการและเลขานุการ
๒๓) นางชอผกา พิศพล
ครู. ค.ศ. ๓
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
๒๔) นางสุพัตรา ภูนาวัง
ครูผู6ชวย
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ

๘
มีหนาที่ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในดาน
๑) การจัดการเรียนรู6ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช6
ในชีวิตได6
๒) การใช6สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู6ที่เอื้อตอการเรียนรู6
๓) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔) การตรวจสอบและประเมินผู6เรียน(นักเรียน)อยางเปAนระบบและนําผลมาพัฒนาผู6เรียน
(นักเรียน)
๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู6และให6ข6อมูลสะท6อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู6
๓.๕ คณะกรรมการจัดทํารูปเล>มรายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
๑) นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร หัวหน6ากลุมบริหารงานแผนงานฯ ประธาน กรรมการ
๒) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
ครู ค.ศ. ๓
รองประธานกรรมการ
๓) นายสมาน ล้ําลอง
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการ
๔) นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา
ครูผู6ชวย
กรรมการ
๕) นางสุพัตรา ภูนาวัง
ครูผู6ชวย
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) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก6ว
ครูอัตราจ6าง
กรรมการ
๑๓) นายณัฐดนัย เกาะหาร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๑๔) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน6างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล ครูผู6ชวย
กรรมการและผู6ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในดาน
๑) จัดการประชุม วิพากษ ผลการประเมินภายใน เพื่อสรุปผลการประเมิน
๒) รวบรวมและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ป,การศึกษา ๒๕๖๑
และเผยแพรผลการประเมินสูสาธารณชน

๙
ขอให6ครูและบุคลากรที่ได6รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน6าที่ที่ได6รับมอบหมายด6วยเรียบร6อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน6าที่ อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน6าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให6เกิดผลดีแกทางราชการ
สืบไป ถ6าพบข6อผิดพลาดในการพิมพ ปPญหาข6อจํากัดอุปสรรคประการใด ข6อสงสัยในการปฏิบัติหน6าที่
ให6แจ6งกลุมการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพเพื่อแก6ไข และรายงานให6ผู6อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก6ไขตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบวร ใจปJKา)
ผู6อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

คุณภาพภายใน

การประกัน
คุณภาพภายใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

๑๐
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
แนบทายประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย&การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก>
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู6เรียน(นักเรียน)
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู6เรียน(นักเรียน)
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน6นผู6เรียน(นักเรียน)เปAนสําคัญ
แต>ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน(นักเรียน)
คําอธิบาย
ผลการเรียนรู6ที่เปAนคุณภาพของผู6เรียน(นักเรียน)ทั้งด6านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด6วย
ความสามารถใน การอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสร6างนวัตกรรม
การใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู6 ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และด6านคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เปAนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
ความภูมิใจในท6องถิ่นและความเปAนไทยการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้ง
สุขภาวะทางรางกายและ จิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู6เรียน(นักเรียน)
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ผู6เรียน(นักเรียน)มีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ตามเกณฑที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดในแตละระดับชั้น
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก6ปPญหา
ผู6เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใช6เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก6ปPญหาอยางมีเหตุผล

๑๑
๓) มีความสามารถในการสร6างนวัตกรรม
ผู6เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในการรวบรวมความรู6ได6ทั้งด6วยตัวเองและการทา
งานเปAนทีม เชื่อมโยงองคความรู6 และประสบการณมาใช6ในการสร6างสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปAนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
๔) มีความสามารถในการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู6เรียน(นักเรียน)มีความสามารถในใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด6านการเรียนรู6 การสื่อสาร การทํางาน อยางสร6างสรรค และมีคุณธรรม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)
ผู6เรียน(นักเรียน)บรรลุและมีความก6าวหน6าในการเรียนรู6ตามหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน)จากพื้นฐานเดิมในด6านความรู6 ความเข6าใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมทั้งมีความก6าวหน6าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ
๖) มีความรู6 ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
ผู6เรียน(นักเรียน)มีความรู6 ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร6อมที่จะศึกษาตอ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู6เรียน(นักเรียน)
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนด
ผู6เรียน(นักเรียน)มีพฤติกรรมเปAนผู6ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท6องถิ่นและความเปAนไทย
ผู6เรียน(นักเรียน)มีความภูมิใจในท6องถิ่น เห็นคุณคาของความเปAนไทย มีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปPญญาไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
ผู6เรียน(นักเรียน)ยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในด6าน เพศ
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
ผู6เรียน(นักเรียน)มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และ
แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เข6าใจผู6อื่น ไมมีความขัดแย6ง
กับผู6อื่น

๑๒
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปAนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน) มีการกําหนดเปUาหมาย
วิสัยทัศนและ พันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน6นคุณภาพผู6เรียน(นักเรียน)รอบด6าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา(โรงเรียน)ในทุกกลุมเปUาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให6มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู6 รวมทั้งจัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู6
๒.๑ มีเปUาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดชัดเจน
สถานศึกษา(โรงเรียน)กําหนดเปUาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไว6อยางชัดเจน สอดคล6อง
กับบริบทของสถานศึกษา(โรงเรียน) ความต6องการของชุมชน ท6องถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาลและของต6นสังกัดรวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)
สถานศึกษา(โรงเรียน)สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)อยางเปAน
ระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําข6อมูลมาใช6ใน
การพัฒนาบุคลากร และผู6ที่เกี่ยวข6องทุกฝSายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบ
ตอผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน6นคุณภาพผู6เรียน(นักเรียน)รอบด6านตามหลักสูตร
สถานศึกษา(โรงเรียน)และทุกกลุมเปUาหมาย
สถานศึกษา(โรงเรียน)บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด6านการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน6นคุณภาพผู6เรียน(นักเรียน)รอบด6าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม
ทุกกลุมเปUาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมด6วย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให6มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษา(โรงเรียน)สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให6มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดให6มีชุมชนการเรียนรู6ทางวิชาชีพ มาใช6ในการพัฒนางานและการเรียนรู6ของผู6เรียน
(นักเรียน)
๒.๕ จัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู6อยางมีคุณภาพ
สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห6องเรียน
และสภาพแวดล6อมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู6 และมีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู6
สถานศึกษา(โรงเรียน)จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช6ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู6 ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา(โรงเรียน)

๑๓
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน(นักเรียน)เป=นสําคัญ
เปAนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน) สร6างโอกาสให6ผู6เรียน(นักเรียน)มีสวนรวมในการเรียนรู6ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร6างปฏิสัมพันธที่ดี ครูรู6จักผู6เรียน(นักเรียน)เปAนรายบุคคล ดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู6เรียน(นักเรียน)อยางเปAนระบบและนําผลมาพัฒนาผู6เรียน(นักเรียน) รวมทั้งรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู6และนําผลที่ได6มาให6ข6อมูลปUอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู6
๓.๑ จัดการเรียนรู6ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช6ในชีวิตได6
จัดกิจกรรมการเรียนรู6ตามมาตรฐานการเรียนรู6 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
(โรงเรียน)ที่เน6นให6ผู6เรียน(นักเรียน)ได6เรียนรู6โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู6ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได6จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู6เฉพาะสําหรับผู6ที่มีความจําเปAนและต6องการความ
ชวยเหลือพิเศษ ผู6เรียน(นักเรียน)ได6รับการฝVกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู6 นําเสนอ
ผลงานและสามารถนําไปประยุกตใช6ในชีวิตได6
๓.๒ ใช6สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู6ที่เอื้อตอการเรียนรู6
มีการใช6สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู6 รวมทั้งภูมิปPญญาท6องถิ่นมาใช6
ในการจัดการเรียนรู6 โดยสร6างโอกาสให6ผู6เรียน(นักเรียน)ได6แสวงหาความรู6ด6วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู6สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน6นการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ให6เด็กรักครู
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู6 สามารถเรียนรู6รวมกันอยางมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู6เรียน(นักเรียน)อยางเปAนระบบและนําผลมาพัฒนาผู6เรียน
(นักเรียน)
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู6อยางเปAนระบบ มีขั้นตอนโดยใช6
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปUาหมายในการจัดการเรียนรู6 และให6ข6อมูลย6อนกลับ
แกผู6เรียน(นักเรียน)เพื่อนําไปใช6พัฒนาการเรียนรู6
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู6และให6ข6อมูลสะท6อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู6
ครูและผู6มีสวนเกี่ยวข6องรวมกันแลกเปลี่ยนความรู6และประสบการณรวมทั้งให6ข6อมูล
ปUอนกลับเพื่อนาไปใช6ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู6

(นายบวร ใจปJKา)
ผู6อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

