
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๐๑  /  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป0การศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

เพ่ือให2เป3นไปตามกฎกระทรวงว!าด2วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓  (ข2อ ๑๔)  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม   จึงขอแต!งต้ังบุคลากรเป3นคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม   
ป0การศึกษา  ๒๕๕๘  ดังต!อไปนี้ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

๑. นายบวร  ใจปEFา    ผู2อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒. นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู2อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๓. นางไพร�จิตร  แก2วศิริ   รองผู2อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๔. นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู2อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๕. นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๖. นางศุภสิริ  สิริจันทพันธ� ครู คศ.๒ กรรมการ 
๗. นายอรณพ  คําแสน ครู คศ.๓ กรรมการ 
๘. นางช!อผกา  พิศพล ครู คศ.๒ กรรมการ 
๙. นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู คศ.๒ กรรมการ 
๑๐. นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๑ กรรมการ 
๑๒. นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๑ กรรมการ 
๑๓. นางสาวเวียงแก2ว  สะอาด ครู คศ.๓ กรรมการ 
๑๔. นางรดาวัลย�  น2อยเสนา ครู คศ.๒ กรรมการ 
๑๕. นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุวิมล  โคกคาน ครู คศ.๑ กรรมการ 
๑๗. นายพิชิต  ทิพา ครูผู2ช!วย กรรมการ 
๑๘. นายยุทธฐเดชณ�  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓ กรรมการ 
๑๙. นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต2 ครู คศ.๓ กรรมการ 



๒ 

๒๐. นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ กรรมการ 
๒๑. นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๒ กรรมการ 
๒๒. นางอรทัย วงศ�สถิต ครู คศ.๒ กรรมการ 
๒๓. นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒ กรรมการ 
๒๔. นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู คศ.๑ กรรมการ 
๒๕. นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๑ กรรมการ 
๒๖. นางสาวพิมผกา  พิมพ�พุฒิ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๒๗. นางสาวพัทจารี  เทียบแสน ครู คศ.๑ กรรมการ 
๒๘. นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๒๙. นายอรุณ  บุญชู ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๐. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๑. นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๒. นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๓. นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๔. นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓๕. นางกานติมา  มุลทากุล ครูผู2ช!วย กรรมการ 
๓๖. นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๗. นายอมร  สีหาโมก ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๘. นายคมสัน  สอโส ครูผู2ช!วย กรรมการ 
๓๙. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔๐. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔๑. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔๒. นางกอบกุล  ใจปEFา ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔๓. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔๔. นางอุไร  ครองผา ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔๕. นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔๖. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๒ กรรมการ 
๔๗. นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔๘. นายสมาน  ล้ําลอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔๙. นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครูผู2ชวย กรรมการ 
๕๐. นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๑. นางระเบียบ ดวงมาตย�พล ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๒. นายสานิตย�  มหาหิงคุ� ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๓. นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๔. นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๕๕. นางสาวพิชญากร  แก2วพิลา พนักงานราชการ กรรมการ 
๕๖. นางสาวปNยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
๕๗. นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ กรรมการ 



๓ 

๕๘. นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ กรรมการ 
๕๙. นางสาวปฑิตตา  ศิริจันทพันธ� ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก กรรมการ 
๖๐. นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูจ2างชั่วคราว กรรมการ 
๖๑. นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูจ2างชั่วคราว กรรมการ 
๖๒. นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก2ว ครูจ2างชั่วคราว กรรมการ 
๖๓. นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูจ2างชั่วคราว กรรมการ 
๖๔. นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูจ2างชั่วคราว กรรมการ 
๖๕. Mr. Paschal Wirdzenyuy Safeh ครูจ2างชาวต!างชาติ กรรมการ 
๖๖. Miss. Veronica Nguka  ครูจ2างชาวต!างชาติ กรรมการ 
๖๗. Mr. Chev XuFen ครูจ2างชาวต!างชาติ กรรมการ 
๖๘. นายสมเอียง  พานโคตร วิทยากรท2องถ่ิน กรรมการ 
๖๙. นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
๗๐. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี    ครู คศ.๓    กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ 
๗๑. นางภัทราภรณ�  ลิมปjนิศากร   ครู คศ.๓    กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ 

หลักการสําคัญ 

 ๑. การประกันคุณภาพเป3นหน2าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต2องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต!ละคน
ได2รับมอบหมาย 

 ๒. การประกันคุณภาพมุ!งพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให2มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
เพราะผลการพัฒนาของแต!ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังโรงเรียน 

 ๓. การประกันคุณภาพเน2นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให2เป3นส!วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต2องดําเนินการอย!างต!อเนื่อง ไม!ใช!ทําเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป3นครั้งคราวเท!านั้น 

 ๔. การประกันคุณภาพต2องเกิดจากความร!วมมือของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไม!สามารถ
ว!าจ2างหรือขอให2บุคคลอ่ืน ๆ ดําเนินการแทนได2 

 ๕. การประกันคุณภาพต2องเกิดจากการยอมรับและนํา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช2
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

บทบาทหน'าท่ี 

 ๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมุ!งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียน 
 ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. จัดให2มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๖. จัดให2มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๗. จัดทํารายงานประจําป0ท่ีเป3นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๘. จัดให2มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย!างต!อเนื่อง 



๔ 

แนวทางปฏิบัติงาน 

 ๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดําเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห�มาตรฐานและตัวบ!งชี้ว!าด2วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช2 
  ๑.๒ พิจารณาสาระสําคัญท่ีจะกําหนดในมาตรฐานและตัวบ!งชี้ท่ีสะท2อนอัตลักษณ�และ

มาตรการส!งเสริมของโรงเรียน 
  ๑.๓ กําหนดค!าเปmาหมายความสําเร็จของแต!ละมาตรฐานและตัวบ!งชี้ 
  ๑.๔ ประกาศค!าเปmาหมายแต!ละมาตรฐานและตัวบ!งชี้ว!าด2วยการประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนให2กลุ!มผู2เก่ียวข2องท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 
 ๒. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมุ/งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียน  ดําเนินการดังนี้ 
  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๑) ศึกษา วิเคราะห�สภาพปnญหาและความต2องการจําเป3นของโรงเรียนอย!างเป3นระบบ 

โดยใช2ข2อมูลตามสภาพจริง 
  ๒) กําหนดวิสัยทัศน�  พันธกิจ และเปmาหมายด2านต!างๆ โดยมุ!งเน2นท่ีคุณภาพผู2เรียนท่ี

สะท2อนคุณภาพความสําเร็จอย!างชัดเจนและเป3นรูปธรรม โดยทุกฝายมีส!วนร!วม 
  ๓) กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล2องกับมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียน โดยใช2กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข2อมูลท่ีอ2างอิงได2 ให2ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดประสบการณ�การเรียนรู2 กระบวนการเรียนรู2 การส!งเสริมการเรียนรู2 การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือใหhบรรลุเปmาหมายตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว2 

  ๔) กําหนดแหล!งเรียนรู2และภูมิปnญญาท2องถ่ินจากภายนอกท่ีให2การสนับสนุนทางวิชาการ 
  ๕) กําหนดบทบาทหน2าท่ีอย!างชัดเจนให2บุคลากรของสถานศึกษาและผู2เรียน ร!วมรับผิดชอบ

และดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว2อย!างมีประสิทธิภาพ 
  ๖) กําหนดบทบาทหน2าท่ีและแนวทางการมีส!วนร!วมของบิดา มารดา  ผู2ปกครอง องค�กร 

หน!วยงาน ชุมชน และท2องถ่ิน 
  ๗) กําหนดการใช2งบประมาณและทรัพยากรอย!างมีประสิทธิภาพให2สอดคล2องกับกิจกรรม 

โครงการ 
  ๒) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต!อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหรือ

คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให2ความเห็นชอบ 
  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป1 
  ๑) จัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป0ท่ีสอดคล2องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 
  ๒) ให2กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําป0ไปสู!การปฏิบัติท่ีชัดเจน 
  ๓) เสนอแผนปฏิบัติการประจําป0ต!อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหรือ

คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให2ความเห็นชอบ 
 
 ๓. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้ 



๕ 

  ๓.๑ จัดโครงสร2างหรือระบบการบริหารงานของโรงเรียนท่ีเอ้ือต!อการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

  ๓.๒ กําหนดผู2รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให2เป3นหมวดหมู! ครอบคลุม เป3นปnจจุบัน 
สะดวกต!อการเข2าถึงและการให2บริการ หรือการเชื่อมโยงเครือข!ายกับหน!วยงานต2นสังกัด 

 ๓.๓ นําข2อมูลสารสนเทศไปใช2ประโยชน�ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๔. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ นําแผนปฏิบัติการประจําป0แต!ละป0สู!การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรม

โครงการท่ีกําหนดไว2 
  ๔.๒ ผู2รับผิดชอบและผู2เก่ียวข2องทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหน2าท่ีและ 

ความรับผิดชอบตามท่ีได2  กําหนดอย!างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 ๕. การจัดให'มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดําเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ กําหนดผู2รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน 
  ๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับโรงเรียน 

อย!างน2อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๕.๓ รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช2ประโยชน� 

ในการปรับปรุงพัฒนา 
  ๕.๔ เตรียมการและให2ความร!วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน!วยงาน

ต2นสังกัด 
 ๖. การจัดให'มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดําเนินการ

ดังนี้ 
  ๖.๑ ให2มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย!างน2อย ๓ คน ท่ีประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีหน!วยงานต2นสังกัดข้ึนทะเบียนไว2อย!างน2อย ๑ คน เข2ามามีส!วนร!วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอย!างน2อยป0ละ ๑ ครั้ง 

  ๖.๒ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
โดยใช2วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

 ๗. การจัดทํารายงานประจําป1ท่ีเป3นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ดําเนินการดังนี้ 
  ๗.๑ สรุปและจัดทํารายงานประจําป0ท่ีเป3นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 

ท่ีสะท2อนคุณภาพผู2เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบท่ีหน!วยงานต2นสังกัดกําหนด 
  ๗.๒ นําเสนอรายงานต!อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการ

สถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให2ความเห็นชอบ 
  ๗.๓ เผยแพร!รายงานต!อสาธารณชน หน!วยงานต2นสังกัด และหน!วยงานท่ีเก่ียวข2อง 

  



๖ 

 ๘. การจัดให'มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/างต/อเนื่อง  ดําเนินการดังนี้ 
  ๘.๑ ส!งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ!งการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย!างต!อเนื่องให2เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  และพัฒนาโรงเรียนให2เป3นองค�กร 
แห!งการเรียนรู2 จนเป3นวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานปกติของโรงเรียน 

  ๘.๒ นําผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน จากการประเมินตนเองหรือ 
จากหน!วยงานท่ีเก่ียวข2อง  มาวิเคราะห� สังเคราะห� และเลือกสรรข2อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปใช2ให2เป3น
ประโยชน�ต!อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย!างต!อเนื่อง 

  ๘.๓ เผยแพร!ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู2เพ่ือให2เกิด 
การพัฒนา 

 

ขอให2ครูและบุคลากรท่ีได2รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน2าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน2าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให2เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต!บัดนี้เป3นต2นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร   ใจปEFา) 
ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


