คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๐๒ / ๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ป)การศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก2ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๗ กําหนดให2มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด2วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ
หลักเกณฑ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให2เป>นไป ตามที่กําหนด ใน กฎกระทรวง และมาตรา ๔๘
ให2หนวยงานต2นสังกัดและสถานศึกษาจัดให2มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให2ถือวา
การประกันคุณภาพภายในเป>นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต2องดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยมีการจัดทํารายงานประจําป)เสนอตอหนวยงานต2นสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวข2อง และเปBดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได2
ประกาศใช2กฎกระทรวงและวาด2วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ |
และประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม มีคําสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ป)การศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อให2การดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
เป>นไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป>นไป
ด2วยความเรียบร2อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก2ไขเพิ่มเติม จึงขอแตงตั้งบุคลากร
เป>นคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป)การศึกษา ๒๕๕๘
ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
นายบวร ใจปKLา
ผู2อํานวยการโรงเรียน
นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
นางไพรจิตร แก2วศิริ
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
นายสถิตย แสนลุน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๒
๖. นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓
กรรมการและผู2ชวยเลขานุการ
๘. นางภัทราภรณ ลิมปMนิศากร
ครู คศ.๓
กรรมการและผูช2 วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให2คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให2กิจกรรมดําเนินการ
เป>นไปด2วยความเรียบร2อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย
บุคลากรโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมทุกคน
หลักการสําคัญ
๑. การประกันคุณภาพเป>นหน2าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต2องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตละคน
ได2รับมอบหมาย
๒. การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให2มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งโรงเรียน
๓. การประกันคุณภาพเน2นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให2เป>นสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต2องดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเป>นครั้งคราวเทานั้น
๔. การประกันคุณภาพต2องเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมสามารถ
วาจ2างหรือขอให2บุคคลอื่น ๆ ดําเนินการแทนได2
๕. การประกันคุณภาพต2องเกิดจากการยอมรับและนํา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช2ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บทบาทหนาที่
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดให2มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จัดให2มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จัดทํารายงานประจําป)ที่เป>นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดให2มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

๓
๓ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
๓.๑

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มี ๖ ตัวบ4งชี้

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปQองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให2โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ
ความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ และปRญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กล2าแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและให2เกียรติผู2อื่น
๑.๖ สร2างผลงานจากเข2ารวมกิจกรรมด2านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปM กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นายสมบูรณ วงศวิลาศ หัวหน2ากลุมบริหารงานบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ
๒) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๓) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
๔) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก2ว
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
๕) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
๓.๒

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค4านิยมที่พึงประสงค& มี ๔ ตัวบ4งชี้
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู2อื่นและกตัญUูกตเวทีตอผู2มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รู2คุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดล2อม
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู อันดับ คศ.๓
๒) นายอรุณ บุญชู
ครู อันดับ คศ.๓
๓) นายสานิตย มหาหิงค
ครู อันดับ คศ.๓
๔) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู อันดับ คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง มี ๔ ตัวบ4งชี้
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู2ด2วยตนเองจากห2องสมุด แหลงเรียนรู2
และสื่อตางๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟRง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค2นคว2าหาความรู2เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู2รวมกันเป>นกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู2ระหวางกัน
๓.๔ ใช2เทคโนโลยีในการเรียนรู2และนําเสนอผลงาน

๔
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นางระเบียบ ดวงมาตยพล
ครู อันดับ คศ.๓
๒) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
ครู อันดับ คศ.๒
๓) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครู อันดับ คศ.๑
๔) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ2าง
๕) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ2าง
๖) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู อันดับ คศ.๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอย4างเป:นระบบ คิดสรางสรรค&
ตัดสินใจแกป;ญหาไดอย4างมีสติสมเหตุผล มี ๔ ตัวบ4งชี้
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟRง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก2ปRญหาด2วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปQาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแก2ปRญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร2างสรรคผลงานด2วยความภาคภูมิใจ
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู อันดับ คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๓) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ
๓.๕

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเป:นต4อหลักสูตร มี ๔ ตัวบ4งชี้
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเป>นไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป>นไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเป>นไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป>นไปตามเกณฑ
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู อันดับ คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๔) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ

๓.๖ มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร4วมกับ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีต4ออาชีพสุจริต มี ๔ ตัวบ4งชี้
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผู2อื่นได2
๖.๔ มีความรู2สึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู2เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๕
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู อันดับ คศ.๓
๒) นางกอบกุล ใจปKLา
ครู อันดับ คศ.๓
๓) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู อันดับ คศ.๑
๔) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู2ชวย
๕) นางสาวศศิกานต ยามสุข พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
๗.
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อย4างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมี ๙ ตัวบ4งชี้
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปQาหมายคุณภาพผู2เรียนทั้งด2านความรู2 ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผู2เรียนเป>นรายบุคคล และใช2ข2อมูลในการวางแผนการจัด
การเรียนรู2เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู2เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู2ที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปRญญา
๗.๔ ครูใช2สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปRญญาของท2องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู2
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเน2นการพัฒนาการเรียนรู2ของผู2เรียนด2วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให2คําแนะนํา คําปรึกษา และแก2ปRญหาให2แกผู2เรียนทั้งด2านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด2วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู2ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช2ผล
ในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป>นแบบอยางที่ดี และเป>นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได2รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
ครู อันดับ คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ ครู อันดับ คศ.๒
กรรมการ
๓) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๔) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๕) นางสาวพิชญากร แก2วพิลา
พนักงานราชการ
กรรมการ
๖) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ

๖
๘.
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อย4างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล มี ๖ ตัวบ4งชี้
๘.๑ ผู2บริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผู2นํา และความคิดริเริ่มที่เน2นการพัฒนาผู2เรียน
๘.๒ ผู2บริหารใช2หลักการบริหารแบบมีสาวนรวมและใช2ข2อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป>นฐานคิดทั้งด2านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผู2บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให2บรรลุเปQาหมายตามที่กําหนดไว2
ในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผู2บริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให2พร2อมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู2ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผู2บริหารให2คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายยุทธฐเดชณ เรืองหิรัณเตชะกูล หัวหน2ากลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ
๓) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๔) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๕) นางสาวสุวิมล โคกคาน
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๖) นางกานติมา มูลทากุล
ครูผู2ชวย
กรรมการและเลขานุการ
๙.
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อย4างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มี ๓ ตัวบ4งชี้
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู2และปฏิบัติหน2าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให2บรรลุผลสําเร็จตามเปQาหมาย
๙.๓ ผู2ปกครองและชุมชนเข2ามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นางไพรจิตร แก2วศิริ
รองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต2
ครู อันดับ คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสาวเวียงแก2ว สะอาด
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๔) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๕) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ

๗
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอย4างรอบดาน มี ๖ ตัวบ4งชี้
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล2องกับท2องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให2ผู2เรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนที่สงเสริมและตอบสนองความต2องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู2เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให2ครูจัดกระบวนการเรียนรู2ที่ให2ผู2เรียนได2ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู2ได2ด2วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู2เรียนทุกคน
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นายอรณพ คําแสน
ครู อันดับ คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๓) นางสาวบัวลอง พรนิคม
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๔) นางชอผกา พิศพล
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๕) นางรดาวัลย น2อยเสนา
ครู อันดับ คศ.๒
กรรมการ
๖) นายพรพิชิต ทิทา
ครูผู2ชวย
กรรมการ
๗) นางสาวปทิตตา ศิริจันพันธ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๘) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ส4งเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มี ๔ ตัวบ4งชี้
๑๑.๑ ห2องเรียน ห2องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใช2การได2ดี สภาพแวดล2อมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู2สําหรับ
ผู2เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู2เรียน
๑๑.๓ จัดห2องสมุดที่ให2บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให2ผู2เรียนเรียนรู2
ด2วยตนเองและหรือเรียนรู2แบบมีสวนรวม
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน2ากลุมบริหารงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๓) นายอุดม พิมพเทศ
รู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๔) นางสาวปBยวรรณ สุโพธิ์ชัย
นักงานราชการ
กรรมการ
๕) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
ครู อันดับ คศ.๒
กรรมการ
๖) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๗) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ

๘
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มี ๖ ตัวบ4งชี้
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข2อมูลสารสนเทศและใช2สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา)
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช2วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําป)ที่เป>นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางภัทราภรณ ลิมปMนิศากร
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๓) นายสมาน ล้ําลอง
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๔) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
๕) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานดานการสรางสังคมแห4งการเรียนรู
๑๓. มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง ส4งเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
เป:นสังคมแห4งการเรียนรู มี ๒ ตัวบ4งชี้
๑๓.๑ มีการสร2างและพัฒนาแหลงเรียนรู2ภายในสถานศึกษาและใช2ประโยชนจาก
แหลงเรียนรู2ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู2ของผู2เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู2ที่เกี่ยวข2อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู2ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวข2อง
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางภัทราภรณ ลิมปMนิศากร
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๓) นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๔) นายสมาน ล้ําลอง
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๕) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๖) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๗) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
๘) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ

๙
มาตรฐานดานอัตลักษณ&ของสถานศึกษา
๑๔. มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปEาหมายตามวิสัยทัศน& ปรัชญา
และจุดเนนที่กําหนดขึ้น มี ๒ ตัวบ4งชี้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมให2ผู2เรียนบรรลุตามเปQาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเน2นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมให2ผู2เรียนบรรลุตามเปQาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเน2นของสถานศึกษา
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นายอมร สีหาโมก หัวหน2ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางอุไร ครองผา
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๓) นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู อันดับ คศ.๓
กรรมการ
๔) นายคมสัน สอโส
ครูผู2ชวย
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานดานมาตรฐานการส4งเสริม
๑๕. มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามเปEาหมาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส4งเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มี ๒ ตัวบ4งชี้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน2น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปQาหมาย
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด2วย
๑) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู อันดับ คศ.๒
๒) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู อันดับ คศ.๒
๓) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ2าง
๔) นายสมาน ล้ําลอง
ครู อันดับ คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
๑. ศึกษามาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวทางการประเมิน และเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได2รับผิดชอบ
๒. ประชุมปรึกษา หารือ วางแผน ดําเนินการ จัดเก็บ รวบรวมข2อมูล สารสนเทศ
วิเคราะหข2อมูล จัดทําสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ มาตรฐานที่ได2รับผิดชอบ
๓. นําผลการประเมิน สงมอบคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป)
๔ คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานประจําปF ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน
นางภัทราภรณ ลิมปMนิศากร
ครู อันดับ คศ.๓
นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู อันดับ คศ.๓
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู อันดับ คศ.๓
นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู อันดับ คศ.๒
นางอรทัย วงศสถิตย
ครู อันดับ คศ.๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๐
๗) นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๘) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๙) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๑๐) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๑๑) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๑๒) นายสมาน ล้ําลอง
ครู อันดับ คศ.๑
กรรมการ
๑๓) นายคมสัน สอโส
ครูผู2ชวย
กรรมการ
๑๔) นางกานติมา มูลทากุล
ครูผู2ชวย
กรรมการ
๑๕) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๖) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๗) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
๑๘) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ศึกษามาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวทางการประเมิน และเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได2รับผิดชอบ
๒. ประชุมปรึกษา หารือ วางแผน ดําเนินการ จัดเก็บ รวบรวมข2อมูล สารสนเทศ
นําผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจทาน ยืนยันความถูกต2อง
๓. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานประจําป) เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา นําสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเผยแพรหนวยงานที่เกี่ยวข2อง
ขอให2ครูและบุคลากรที่ได2รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน2าที่ที่ได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน2าที่ อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน2าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให2เกิดผลดีแกทางราชการสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป>นต2นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบวร ใจปKLา)
ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

