
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๐๒  /  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ป)การศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๔๗  กําหนดให2มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ พัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับ ประกอบด2วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ 
หลักเกณฑ� และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให2เป>นไป ตามท่ีกําหนด ใน กฎกระทรวง  และมาตรา ๔๘  
ให2หน วยงานต2นสังกัดและสถานศึกษาจัดให2มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให2ถือว า 
การประกันคุณภาพภายในเป>นส วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต2องดําเนินการอย างต อเนื่อง   
โดยมีการจัดทํารายงานประจําป)เสนอต อหน วยงานต2นสังกัด  หน วยงานท่ีเก่ียวข2อง  และเปBดเผยต อ
สาธารณชน  เพ่ือนําไปสู การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได2
ประกาศใช2กฎกระทรวงและว าด2วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  | 
และประกาศ เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  มีคําสั่งท่ี  ๒๐๑/๒๕๕๘  เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม   
ป)การศึกษา  ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เพ่ือให2การดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
เป>นไปตามหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป>นไป
ด2วยความเรียบร2อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต งต้ังบุคลากร 
เป>นคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป)การศึกษา  ๒๕๕๘  
ดังต อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
๑. นายบวร  ใจปKLา    ผู2อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒. นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู2อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๓. นางไพร�จิตร  แก2วศิริ   รองผู2อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๔. นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู2อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๕. นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 



๒ 

๖. นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี    ครู คศ.๓    กรรมการและผู2ช วยเลขานุการ 
๘. นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร   ครู คศ.๓    กรรมการและผู2ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให2คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให2กิจกรรมดําเนินการ 
เป>นไปด2วยความเรียบร2อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด�วย 

 บุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมทุกคน 

 หลักการสําคัญ 

 ๑. การประกันคุณภาพเป>นหน2าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต2องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต ละคน
ได2รับมอบหมาย 

 ๒. การประกันคุณภาพมุ งพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให2มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
เพราะผลการพัฒนาของแต ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังโรงเรียน 

 ๓. การประกันคุณภาพเน2นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให2เป>นส วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต2องดําเนินการอย างต อเนื่อง ไม ใช ทําเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป>นครั้งคราวเท านั้น 

 ๔. การประกันคุณภาพต2องเกิดจากความร วมมือของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไม สามารถ
ว าจ2างหรือขอให2บุคคลอ่ืน ๆ ดําเนินการแทนได2 

 ๕. การประกันคุณภาพต2องเกิดจากการยอมรับและนํา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ไปใช2ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

บทบาทหน�าท่ี 

 ๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียน 
 ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. จัดให2มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๖. จัดให2มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๗. จัดทํารายงานประจําป)ท่ีเป>นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๘. จัดให2มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย างต อเนื่อง 

  



๓ 

๓ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบด�วย 

มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน 

 ๓.๑ มาตรฐานท่ี  ๑  ผู�เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  มี ๖  ตัวบ4งช้ี 

  ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 
  ๑.๒ มีน้ําหนัก ส วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ�มาตรฐาน 
  ๑.๓ ปQองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให2โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต อ 

ความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ และปRญหาทางเพศ 
  ๑.๔ เห็นคุณค าในตนเอง มีความม่ันใจ กล2าแสดงออกอย างเหมาะสม 
  ๑.๕ มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีและให2เกียรติผู2อ่ืน 
  ๑.๖ สร2างผลงานจากเข2าร วมกิจกรรมด2านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปM กีฬา/นันทนาการ 

ตามจินตนาการ 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นายสมบูรณ�  วงศ�วิลาศ  หัวหน2ากลุ มบริหารงานบริหารท่ัวไป ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
   ๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ2าง      กรรมการ 
   ๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก2ว   ครูอัตราจ2าง      กรรมการ 
   ๕) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒ มาตรฐานท่ี  ๒  ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค4านิยมท่ีพึงประสงค&  มี ๔  ตัวบ4งช้ี 

  ๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตร 
  ๒.๒ เอ้ืออาทรผู2อ่ืนและกตัญUูกตเวทีต อผู2มีพระคุณ 
  ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต าง 
  ๒.๔ ตระหนัก รู2คุณค า ร วมอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล2อม 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู  อันดับ คศ.๓   ประธานกรรมการ 
   ๒) นายอรุณ  บุญชู     ครู  อันดับ คศ.๓     กรรมการ 
   ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู  อันดับ คศ.๓     กรรมการ 
   ๔) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู  อันดับ คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๓ มาตรฐานท่ี  ๓  ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักเรียนรู� และ
พัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง  มี  ๔  ตัวบ4งช้ี 

  ๓.๑ มีนิสัยรักการอ านและแสวงหาความรู2ด2วยตนเองจากห2องสมุด แหล งเรียนรู2 
และสื่อต างๆ รอบตัว 

  ๓.๒ มีทักษะในการอ าน ฟRง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค2นคว2าหาความรู2เพ่ิมเติม 
  ๓.๓ เรียนรู2ร วมกันเป>นกลุ ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู2ระหว างกัน 
  ๓.๔ ใช2เทคโนโลยีในการเรียนรู2และนําเสนอผลงาน 

  



๔ 

  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู  อันดับ  คศ.๓  ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู  อันดับ  คศ.๒    กรรมการ 
   ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
   ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ2าง      กรรมการ 
   ๕) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ2าง      กรรมการ 
   ๖) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู  อันดับ  คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔ มาตรฐานท่ี  ๔  ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดอย4างเป:นระบบ คิดสร�างสรรค& 
ตัดสินใจแก�ป;ญหาได�อย4างมีสติสมเหตุผล  มี  ๔  ตัวบ4งช้ี 

  ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ าน ฟRง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

  ๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก2ปRญหาด2วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
  ๔.๓ กําหนดเปQาหมาย คาดการณ� ตัดสินใจแก2ปRญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
  ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร2างสรรค�ผลงานด2วยความภาคภูมิใจ 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู  อันดับ  คศ.๓  ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู  อันดับ  คศ.๓    กรรมการ 
   ๓) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู  อันดับ  คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๕ มาตรฐานท่ี  ๕  ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป:นต4อหลักสูตร  มี  ๔  ตัวบ4งช้ี 

  ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต ละกลุ มสาระเป>นไปตามเกณฑ� 
  ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป>นไปตามเกณฑ� 
  ๕.๓ ผลการประเมินการอ าน คิดวิเคราะห� และเขียนเป>นไปตามเกณฑ� 
  ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป>นไปตามเกณฑ� 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน 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 มาตรฐานท่ี  ๖  ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร4วมกับ
ผู�อ่ืนได�และมีเจตคติท่ีดีต4ออาชีพสุจริต  มี  ๔  ตัวบ4งช้ี 

  ๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
  ๖.๒ ทํางานอย างมีความสุข มุ งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  ๖.๓ ทํางานร วมกับผู2อ่ืนได2 
  ๖.๔ มีความรู2สึกท่ีดีต ออาชีพสุจริตและหาความรู2เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

  



๕ 

  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู  อันดับ  คศ.๓   ประธานกรรมการ 
   ๒) นางกอบกุล  ใจปKLา   ครู  อันดับ  คศ.๓     กรรมการ 
   ๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู  อันดับ  คศ.๑     กรรมการ 
   ๔) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครูผู2ช วย        กรรมการ 
   ๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานด�านการจัดการศึกษา 

 ๗. มาตรฐานท่ี  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย4างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลมี  ๙  ตัวบ4งช้ี 

  ๗.๑ ครูมีการกําหนดเปQาหมายคุณภาพผู2เรียนท้ังด2านความรู2 ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

  ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห�ผู2เรียนเป>นรายบุคคล และใช2ข2อมูลในการวางแผนการจัด 
การเรียนรู2เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู2เรียน 

  ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู2ท่ีตอบสนองความแตกต างระหว างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปRญญา 

  ๗.๔ ครูใช2สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปRญญาของท2องถ่ิน 
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู2 

  ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ งเน2นการพัฒนาการเรียนรู2ของผู2เรียนด2วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 

  ๗.๖ ครูให2คําแนะนํา คําปรึกษา และแก2ปRญหาให2แก ผู2เรียนท้ังด2านการเรียนและคุณภาพ 
ชีวิตด2วยความเสมอภาค 

  ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู2ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช2ผล 
ในการปรับการสอน 

  ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป>นแบบอย างท่ีดี และเป>นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
  ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได2รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู  อันดับ  คศ.๓  ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ 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. มาตรฐานท่ี  ๘  ผู�บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย4างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล  มี  ๖  ตัวบ4งช้ี 

  ๘.๑ ผู2บริหารมีวิสัยทัศน� ภาวะผู2นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน2นการพัฒนาผู2เรียน 
  ๘.๒ ผู2บริหารใช2หลักการบริหารแบบมีสาวนร วมและใช2ข2อมูลผลการประเมินหรือ 

ผลการวิจัยเป>นฐานคิดท้ังด2านวิชาการและการจัดการ 
  ๘.๓ ผู2บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให2บรรลุเปQาหมายตามท่ีกําหนดไว2 

ในแผนปฏิบัติการ 
  ๘.๔ ผู2บริหารส งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให2พร2อมรับการกระจายอํานาจ 
  ๘.๕ นักเรียน ผู2ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
  ๘.๖ ผู2บริหารให2คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส การจัดการศึกษา 

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู2อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
   ๒) นายยุทธฐเดชณ�  เรืองหิรัณเตชะกูล  หัวหน2ากลุ มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
   ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  อันดับ  คศ.๓    กรรมการ 
   ๔) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
   ๕) นางสาวสุวิมล  โคกคาน   ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
   ๖) นางกานติมา  มูลทากุล   ครูผู2ช วย    กรรมการและเลขานุการ 

 ๙. มาตรฐานท่ี  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู�ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน�าท่ีอย4างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มี  ๓  ตัวบ4งช้ี 

  ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู2และปฏิบัติหน2าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
  ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ของสถานศึกษาให2บรรลุผลสําเร็จตามเปQาหมาย 
  ๙.๓ ผู2ปกครองและชุมชนเข2ามามีส วนร วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นางไพร�จิตร  แก2วศิริ   รองผู2อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   ๒) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต2   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. มาตรฐานท่ี  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู� และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย4างรอบด�าน  มี  ๖  ตัวบ4งช้ี 

  ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล2องกับท2องถ่ิน 
  ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให2ผู2เรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
  ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนท่ีส งเสริมและตอบสนองความต2องการ ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผู2เรียน 
  ๑๐.๔ สนับสนุนให2ครูจัดกระบวนการเรียนรู2ท่ีให2ผู2เรียนได2ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรู2ได2ด2วยตนเอง 
  ๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

อย างสมํ่าเสมอ 
  ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู2เรียนทุกคน 
  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) นางช อผกา  พิศพล    ครู  อันดับ  คศ.๓    กรรมการ 
   ๕) นางรดาวัลย�  น2อยเสนา   ครู  อันดับ  คศ.๒    กรรมการ 
   ๖) นายพรพิชิต  ทิทา    ครูผู2ช วย       กรรมการ 
   ๗) นางสาวปทิตตา  ศิริจันพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
   ๘) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  อันดับ  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑. มาตรฐานท่ี  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมและการบริการท่ีส4งเสริม 
ให�ผู�เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  มี  ๔  ตัวบ4งช้ี 

  ๑๑.๑ ห2องเรียน ห2องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย  
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู ในสภาพใช2การได2ดี สภาพแวดล2อมร มรื่น และมีแหล งเรียนรู2สําหรับ
ผู2เรียน 

  ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู2เรียน 
  ๑๑.๓ จัดห2องสมุดท่ีให2บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให2ผู2เรียนเรียนรู2 

ด2วยตนเองและหรือเรียนรู2แบบมีส วนร วม 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู2อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
   ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน2ากลุ มบริหารงานบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
   ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    รู  อันดับ  คศ.๓     กรรมการ 
   ๔) นางสาวปBยวรรณ  สุโพธิ์ชัย  นักงานราชการ     กรรมการ 
   ๕) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู  อันดับ  คศ.๒    กรรมการ 
   ๖) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ     กรรมการ

   ๗) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  อันดับ  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 



๘ 

 ๑๒. มาตรฐานท่ี  ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มี  ๖  ตัวบ4งช้ี 

  ๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีมุ งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑๒.๓ จัดระบบข2อมูลสารสนเทศและใช2สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา) 
  ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
  ๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช2วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย างต อเนื่อง 
  ๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําป)ท่ีเป>นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร  ครู  อันดับ  คศ.๓    กรรมการ 
   ๓) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
   ๔) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ2าง      กรรมการ 
   ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู  อันดับ  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานด�านการสร�างสังคมแห4งการเรียนรู� 

 ๑๓. มาตรฐานท่ี  ๑๓  สถานศึกษามีการสร�าง ส4งเสริม สนับสนุน ให�สถานศึกษา 
เป:นสังคมแห4งการเรียนรู�  มี  ๒  ตัวบ4งช้ี 

  ๑๓.๑ มีการสร2างและพัฒนาแหล งเรียนรู2ภายในสถานศึกษาและใช2ประโยชน�จาก 
แหล งเรียนรู2ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู2ของผู2เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู2ท่ีเก่ียวข2อง 

  ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู2ระหว างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค�กรท่ีเก่ียวข2อง 

  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร  ครู  อันดับ  คศ.๓    กรรมการ 
   ๓) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ 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�  เอ่ียมศรี   ครู  อันดับ  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

  



๙ 

มาตรฐานด�านอัตลักษณ&ของสถานศึกษา 

 ๑๔. มาตรฐานท่ี  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให�บรรลุเปEาหมายตามวิสัยทัศน& ปรัชญา  
และจุดเน�นท่ีกําหนดข้ึน  มี  ๒  ตัวบ4งช้ี 

  ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส งเสริมให2ผู2เรียนบรรลุตามเปQาหมายวิสัยทัศน� ปรัชญา 
และจุดเน2นของสถานศึกษา 

  ๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส งเสริมให2ผู2เรียนบรรลุตามเปQาหมาย วิสัยทัศน� ปรัชญา และ 
จุดเน2นของสถานศึกษา 

  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นายอมร  สีหาโมก หัวหน2ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอุไร  ครองผา    ครู  อันดับ  คศ.๓   กรรมการ 
   ๓) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี   ครู  อันดับ  คศ.๓   กรรมการ 
   ๔) นายคมสัน  สอโส    ครูผู2ช วย    กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานด�านมาตรฐานการส4งเสริม 

 ๑๕. มาตรฐานท่ี  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามเปEาหมาย จุดเน�น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส4งเสริมสถานศึกษาให�ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  มี  ๒  ตัวบ4งช้ี 

  ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน2น ตามแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

  ๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปQาหมาย 
  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด2วย 
   ๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู  อันดับ  คศ.๒  ประธานกรรมการ 
   ๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู  อันดับ  คศ.๒    กรรมการ 
   ๓) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ2าง      กรรมการ 
   ๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  อันดับ  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 
 ๑. ศึกษามาตรฐาน  ตัวบ งชี้  แนวทางการประเมิน  และเกณฑ�การประเมิน  ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได2รับผิดชอบ 
 ๒. ประชุมปรึกษา  หารือ  วางแผน  ดําเนินการ  จัดเก็บ  รวบรวมข2อมูล  สารสนเทศ   

วิเคราะห�ข2อมูล  จัดทําสรุปผลการประเมินตามตัวบ งชี้  มาตรฐานท่ีได2รับผิดชอบ 
 ๓. นําผลการประเมิน  ส งมอบคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป) 

๔ คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  และรายงานประจําปF  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร    ครู  อันดับ  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�     ครู  อันดับ คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง    ครู  อันดับ  คศ.๓    กรรมการ 
 ๕) นางอรวรรณ  พลทัสสะ     ครู  อันดับ  คศ.๒    กรรมการ 
 ๖) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�      ครู  อันดับ  คศ.๒    กรรมการ 



๑๐ 

 ๗) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ   ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
 ๘) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน     ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
 ๙) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง     ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด    ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�    ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๒) นายสมาน  ล้ําลอง      ครู  อันดับ  คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๓) นายคมสัน  สอโส      ครูผู2ช วย       กรรมการ 
 ๑๔) นางกานติมา  มูลทากุล     ครูผู2ช วย       กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข     พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร�   พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๗) นายปริญญา  ศรีโบราณ     ครูอัตราจ2าง      กรรมการ 
 ๑๘) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี     ครู  อันดับ  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 
 ๑. ศึกษามาตรฐาน  ตัวบ งชี้  แนวทางการประเมิน  และเกณฑ�การประเมิน  ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได2รับผิดชอบ 
 ๒. ประชุมปรึกษา  หารือ  วางแผน  ดําเนินการ  จัดเก็บ  รวบรวมข2อมูล  สารสนเทศ  

นําผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ตรวจทาน ยืนยันความถูกต2อง 
 ๓. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  และรายงานประจําป) เสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษา  นําส งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเผยแพร หน วยงานท่ีเก่ียวข2อง 

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

ท้ังนี้  ต้ังแต บัดนี้เป>นต2นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร   ใจปKLา) 
ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


