
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๕๓ /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ป*การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

เพ่ือให/เป0นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรปูระบบการ
ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให/การดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพภายในเป0นไปตามหลักเกณฑ�แนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เป0นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/างชั่วคราว ลงวันท่ี  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เป0นคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป*การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปFGา    ผู/อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน/างานแผนงานฯ   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 



๒ 

 ๑๐) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู/ช!วย  กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ  

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม การดําเนินงานให/ดําเนินการ
เป0นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินการประเมิน 

 มาตรฐานท่ี ๑ : คุณภาพของผู�เรียน  ประกอบด�วย 

 ๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน  ประกอบด�วย 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู ค.ศ. ๒      รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย   กรรมการ 
  ๔) นางสาวรัตนา  กนกหงษา หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  ๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
  ๖) นางกานติมา  มูลทากุล หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๗) นายคมสัน  สอโส  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
  ๘)  นายพงศกร  สุวรรณศรี หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ศิลปะ    กรรมการ 
  ๙)  นางสาวเมวดี  สุรนันท� หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  ๑๐)  นางยุวดี  แกมชัยภูมิ  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
  ๑๒) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ       กรรมการ 
  ๑๓) ว!าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา ครู ค.ศ. ๒          กรรมการ 
  ๑๔) นางภัทรา  การนา  ครู ค.ศ. ๑          กรรมการ 
  ๑๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ/าหน/าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 

กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ/าหน/าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 

กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกลุ4มบริหารงาน  กลุ4มสาระการเรียนรู�  กลุ4มงานต4างๆ  ประชุม  
ปรึกษาหารือ  วางแผน  รวบรวมข�อมูล  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด�านต4างๆ ดังนี้ 

  ๑) มีความสามารถในการอ!าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดวิจารญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก/ปNญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร/างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๓ 

  ๕) มีความก/าวหน/าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู/  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต!องานอาชีพ 

 ๒.๒ มาตรฐานท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค&ของผู�เรียน  ประกอบด�วย 

  ๑) นายสานิตย� มหาหิงค�  หัวหน/ากลุ!มบริหารกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางกอบกุล  ใจปFGา  ครู ค.ศ. ๓       รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู ค.ศ. ๒      รองประธานกรรมการ 
  ๔) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย   กรรมการ 
  ๕) นางสาวรัตนา  กนกหงษา หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  ๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
  ๗) นางกานติมา  มูลทากุล หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๘) นายคมสัน  สอโส  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
  ๙)  นายพงศกร  สุวรรณศรี หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ศิลปะ    กรรมการ 
  ๑๐)  นางสาวเมวดี  สุรนันท� หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  ๑๑)  นางยุวดี  แกมชัยภูมิ  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
  ๑๒) นายอุดม พิมพ�เทศ   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
  ๑๓) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
  ๑๔) นางจุฑารัตน� สมมาตย�  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
  ๑๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
  ๑๖) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
  ๑๗) นางนิตยาพร  กินบุญ   ครู  ค.ศ.๓        กรรมการ 
  ๑๘) นางเนตรนภา คลังกลาง  ครู ค.ศ. ๒          กรรมการ 
  ๑๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู ค.ศ. ๒         กรรมการ 
  ๒๐) นางสาวพรทิพย� อุ!นมีศรี  ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
  ๒๑) นางศุภรดา  บญจุฑาสิริกุล ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
  ๒๒) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
  ๒๓) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ       กรรมการ 
  ๒๔) นางสาวศรัญญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ/าง       กรรมการ 
  ๒๕) นายเชฐกร ประชาโรจน�  ครู ค.ศ. ๒      กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๖) นางสาวชนิกานต� คะนนท�  ครู ค.ศ. ๑     กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
  ๒๗) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ/าหน/าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 

กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
  ๒๘) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ/าหน/าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 

กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 



๔ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกลุ4มบริหารงาน  กลุ4มสาระการเรียนรู�  กลุ4มงานต4างๆ  ประชุม  
ปรึกษาหารือ  วางแผน  รวบรวมข�อมูล  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด�านต4างๆ ดังนี้ 

  ๑) มีคุณลักษณะและค!านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท/องถ่ินและความเป0นไทย 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู!ร!วมกันบนความแตกต!างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร!างกาย และจิตสังคม 

๓. คณะกรรมการประเมิน 

 มาตรฐานท่ี ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๖) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๗) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน/างานแผนงานฯ       กรรมการ 
 ๙) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๑๐) นางณัฐธิดา เหลาหา    ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๑๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๑๕) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๑๖) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๑๗) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๒๒) นายปรมินทร�  รู/เจน    ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๒๓) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวธัญญลักณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 



๕ 

 ๒๕) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖) นางเพ็ญนภา สีสุกอง     ครู ค.ศ. ๑    กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๒๗. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู ค.ศ. ๑    กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๒๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑     กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกลุ4มบริหารงาน  กลุ4มสาระการเรียนรู�  กลุ4มงานต4างๆ  ประชุม  
ปรึกษาหารือ  วางแผน  รวบรวมข�อมูล  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด�านต4างๆ ดังนี้ 

  ๑) การมีเปQาหมาย วิสัยทัศน� และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๓) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน/นคุณภาพผู/เรียนรอบด/านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ!มเปQาหมาย 
  ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให/มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๕) จัดสภาพแวดล/อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต!อการจัดการเรียนรู/อย!างมีคุณภาพ 
  ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู/ 

๓. คณะกรรมการประเมิน 

 มาตรฐานท่ี ๓: กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป:นสําคัญ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางนิตยาพร  กินบุญ  หัวหน/างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู/ 
                  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัตนา  กนกหงษา  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
 ๖) นางกานติมา  มูลทากุล  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗) นายคมสัน  สอโส   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ศิลปะ    กรรมการ 
 ๙) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๐) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
 ๑๑) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู ค.ศ. ๒         กรรมการ 
 ๑๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๑๓) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๑๕) นางช!อผกา  พิศพล    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๑๖) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 



๖ 

 ๑๗) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ        กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวธัญญลักณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๒๓) นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวศรัญญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๒๖) นางอรวรรณ พลทัสสะ   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๗) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู/ช!วย     กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๒๘) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู/ช!วย     กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกลุ4มบริหารงาน  กลุ4มสาระการเรียนรู�  กลุ4มงานต4างๆ  ประชุม  
ปรึกษาหารือ  วางแผน  รวบรวมข�อมูล  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด�านต4างๆ ดังนี้ 

  ๑) จัดการเรียนรู/ผ!านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกต�ใช/ 
ในชีวิตได/ 

  ๒) ใช/สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล!งเรียนรู/ท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู/ 
  ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๔) ตรวจสอบและประเมินผู/เรียนอย!างเป0นระบบ  และนําผลมาพัฒนาผู/เรียน 
  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ 

ขอให/คุณครูและบุคลากรท่ีได/รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมายด/วยเรียบร/อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน/าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน/าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให/เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ/าพบข/อผิดพลาดในการพิมพ�  ปNญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/งกลุ!มการบริหารงานแผนงานฯ ทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก/ไขต!อไป 

 ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป0นต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร ใจปFGา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  



๗ 

 


