
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๕๙ /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self - Assessment Report : SAR)  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ป@การศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

เพ่ือใหCเปDนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรปูระบบการ
ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือใหCการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพภายในเปDนไปตามหลักเกณฑ�แนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เปDนไปดCวยความเรียบรCอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติขCาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกCไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๒๘  
กันยายน  ๒๕๕๙  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบ
อํานาจเก่ียวกับลูกจCางชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขCอง  จึงขอแต"งต้ัง
บุคคลต"อไปนี้เปDนคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self - Assessment 
Report : SAR)  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป@การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปVWา    ผูCอํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผูCอํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหนCากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหนCากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหนCากลุ"มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปZนิศากร หัวหนCากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหนCากลุ"มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 

  



๒ 

 ๘) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหนCางานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
กรรมการและเลขานุการ 

 ๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหนCางานแผนงานฯ   กรรมการและผูCช"วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผูCช"วย   กรรมการและผูCช"วยเลขานุการ  

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ใหCคําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตามการดําเนินงานใหCดําเนินการ
เปDนไปดCวยความเรียบรCอยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self - Assessment 
Report : SAR)  ประกอบด�วย 

  ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปZนิศากร หัวหนCากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ ประธาน กรรมการ 
  ๒) นางสาวพัชราภรณ� เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ. ๓ รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช   ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๔) นางอรวรรณ พลทัสสะ   ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
  ๕) นายเชฐกร ประชาโรจน�   ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๖) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
  ๗) นางเพ็ญนภา สีสุกอง     ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๘) นางสาวชนิกานต� คะนนท�   ครู ค.ศ. ๑       กรรมการ 
  ๙) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑       กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๑) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครู ค.ศ. ๑      กรรมการ 
  ๑๓) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ     กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจCาง      กรรมการ 
  ๑๕) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจCาง      กรรมการ 
  ๑๖) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
  ๑๗) นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจCาง       กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวศรัญญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจCาง       กรรมการ 
  ๑๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   หัวหนCางานประกันคุณภาพการศึกษา 
              กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๐) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผูCช"วย  กรรมการและผูCช"วยเลขานุการ 

  



๓ 

  มีหน�าท่ี 

  ๑) ประสานงาน  รวบรวมขCอมูล  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป@การศึกษา  ๒๕๖๒  (ตามคําสั่งโรงเรียน
อุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี  ๐๕๓ /  ๒๕๖๓  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓) 

  ๒) จัดการประชุมผูCเก่ียวขCอง  วิพากษ� ผลการประเมินภายใน เพ่ือสรุปผลการประเมิน 
  ๓) สรุปรวบรวม รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ป@การศึกษา ๒๕๖๒ 

และจัดทํารูปเล"มเผยแพร"ผลการประเมินสู"สาธารณชน 

ขอใหCคุณครูและบุคลากรท่ีไดCรับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหนCาท่ีท่ีไดCรับมอบหมายดCวยเรียบรCอย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหนCาท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหนCาท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือใหCเกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถCาพบขCอผิดพลาดในการพิมพ�  ป_ญหาขCอจํากัดอุปสรรคประการใด  ขCอสงสัย 
ในการปฏิบัติหนCาท่ีใหCแจCงกลุ"มการบริหารงานแผนงานฯ ทราบเพ่ือแกCไข  และรายงานใหCผูCอํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแกCไขต"อไป 

 ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปDนตCนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร ใจปVWา) 

ผูCอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


