คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๐๙ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป0การศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให2เป3นไปตามกฎกระทรวงว!าด2วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ข2อ ๑๔) และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก2ไขเพิ่มเติม จึงขอแต!งตั้งบุคลากรเป3นคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ป0การศึกษา ๒๕๕๙ ดังต!อไปนี้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑. นายบวร ใจปDEา
ผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายสถิตย แสนลุน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๔. นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๕. นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
๖) นางศุภศิริ ศิริจันทพันธ
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย
กรรมการ
๗) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย
กรรมการ
๘) นางช!อผกา พิศพล
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย
กรรมการ
๙) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย
กรรมการ
๑๐)นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย
กรรมการ
๑๑)นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย
กรรมการ
๑๒)นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย
กรรมการ
๑๓)นางสาวเวียงแก2ว สะอาด ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร
กรรมการ
๑๔)นางสาวรัตนา กนกวงษา ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร
กรรมการ
๑๕)นางสาวนันทนภัส สารพินิจ ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร
กรรมการ
๑๖)นางสาวสุวิมล โคกคาน
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร
กรรมการ
๑๗)นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร
กรรมการ
๑๘)นางภัทรา การนา
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร
กรรมการ

๒
๑๙)นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร
กรรมการ
๒๐)นายยุทธฐเดช เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร กรรมการ
๒๑)นายพิสิษฐ ดรจันทรใต2
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๒๒)นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๒๓)นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๒๔)นางอรทัย วงศสถิตย
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๒๕)นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๒๖)นางสาวกุณฑิกา ภูศรีฤทธิ์ ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๒๗)นางเนตรนภา คลังกลาง ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๒๘)นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๒๙)นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๓๐)นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู2ช!วย กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการ
๓๑)นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓๒)นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓๓)นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓๔)นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓๕)นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓๖)นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓๗)นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓๘)นางกานติมา มุลทากุล
ครูผู2ช!วย กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓๙)นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาฯ
กรรมการ
๔๐)นายอมร สีหาโมก
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาฯ
กรรมการ
๔๑)นายคมสัน สอโส
ครูผู2ช!วย กลุ!มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาฯ
กรรมการ
๔๒)นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2ศิลปะ
กรรมการ
๔๓)นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2ศิลปะ
กรรมการ
๔๔)นางกอบกุล ใจปDEา
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๕)นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๖)นายสมบูรณ วงวิลาศ
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๗)นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๘)นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๙)นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๕๐)นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๕๑)นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๕๒)นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๕๓)นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู2ช!วย กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ กรรมการ
๕๔)นางสาวบัวลอง พรนิคม
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๕๕)นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๕๖)นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาต!างประเทศ กรรมการ

๓
๕๗)นายสานิตย มหาหิงค
ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๕๘)นางมลิวัลย ยมโคตร
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๕๙)นางณัฐธิดา เหลาหา
ครู คศ.๒ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๖๐)นางสาวชนิกานต คะนนท ครู คศ.๑ กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๖๑)นางสาวศศิกานต ยามสุข พนักงานราชการ กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร กรรมการ
๖๒)นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ กลุ!มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาฯ กรรมการ
๖๓)นายเอกไชย ไชยรัตน
พนักงานราชการ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯกรรมการ
๖๔)นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงเด็ก กลุ!มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย กรรมการ
๖๕)นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ2าง กลุ!มสาระการเรียนรู2ศิลปะ
กรรมการ
๖๖)นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ2าง กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯกรรมการ
๖๗)นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ2าง กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร กรรมการ
๖๘) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ2าง
กลุ!มสาระการเรียนรูภ2 าษาต!างประเทศ กรรมการ
๖๙)นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูอัตราจ2าง กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ กรรมการ
๗๐)นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ ครูอัตราจ2าง กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ กรรมการ
๗๑)นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก2ว ครูอัตราจ2าง กลุ!มสาระการเรียนรู2ศิลปะ
กรรมการ
๗๒)Miss.Veronica Nguka
ครูอัตราจ2างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๗๓)Mr.Paschal Wirdzenyuy Safehครูอัตราจ2างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๗๔)Miss Ling hong Liao
ครูอัตราจ2างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๗๕)นางสาวอรวรรณ ต!อยอด นักศึกษาฝhกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแก!น
๗๖)นางสาวชนัดดา ไชยดํา
นักศึกษาฝhกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแก!น
๗๗)นางสาวปนัดดา มาลาหอม นักศึกษาฝhกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแก!น
๗๘)นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝhกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก!น
๗๙)นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝhกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก!น
๘๐)นายฤทธิพร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝhกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก!น
๘๑)นายสุมิตร วงษแดง
นักศึกษาฝhกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
๘๒)นายเจษฎา คําผาสุก
นักศึกษาฝhกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
๘๓)นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กลุ!มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร
กรรมการและเลขานุการ
๘๔)นางภัทราภรณ ลิมปjนิศากร ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ

๔
๘๕)นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี

ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
๘๖)นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี ครู คศ.๓ กลุ!มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพฯ
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
หลักการสําคัญ
๑. การประกันคุณภาพเป3นหน2าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต2องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต!ละคน
ได2รับมอบหมาย
๒. การประกันคุณภาพมุ!งพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให2มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพราะผลการพัฒนาของแต!ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งโรงเรียน
๓. การประกันคุณภาพเน2นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให2เป3นส!วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต2องดําเนินการอย!างต!อเนื่อง ไม!ใช!ทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเป3นครั้งคราวเท!านั้น
๔. การประกันคุณภาพต2องเกิดจากความร!วมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไม!สามารถ
ว!าจ2างหรือขอให2บุคคลอื่น ๆ ดําเนินการแทนได2
๕. การประกันคุณภาพต2องเกิดจากการยอมรับและนํา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช2
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บทบาทหน'าที่
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ!งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดให2มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จัดให2มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จัดทํารายงานประจําป0ที่เป3นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดให2มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย!างต!อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติงาน
๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
๑.๑ ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวบ!งชี้ว!าด2วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช2
๑.๒ พิจารณาสาระสําคัญที่จะกําหนดในมาตรฐานและตัวบ!งชี้ที่สะท2อนอัตลักษณและ
มาตรการส!งเสริมของโรงเรียน
๑.๓ กําหนดค!าเปlาหมายความสําเร็จของแต!ละมาตรฐานและตัวบ!งชี้
๑.๔ ประกาศค!าเปlาหมายแต!ละมาตรฐานและตัวบ!งชี้ว!าด2วยการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนให2กลุ!มผู2เกี่ยวข2องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

๕
๒. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ2งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๑) ศึกษา วิเคราะหสภาพปmญหาและความต2องการจําเป3นของโรงเรียนอย!างเป3นระบบ
โดยใช2ข2อมูลตามสภาพจริง
๒) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปlาหมายด2านต!างๆ โดยมุ!งเน2นที่คุณภาพผู2เรียนที่
สะท2อนคุณภาพความสําเร็จอย!างชัดเจนและเป3นรูปธรรม โดยทุกฝายมีส!วนร!วม
๓) กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรม โครงการที่สอดคล2องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน โดยใช2กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข2อมูลที่อ2างอิงได2 ให2ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู2 กระบวนการเรียนรู2 การส!งเสริมการเรียนรู2 การวัดและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อใหhบรรลุเปlาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไว2
๔) กําหนดแหล!งเรียนรู2และภูมิปmญญาท2องถิ่นจากภายนอกที่ให2การสนับสนุนทางวิชาการ
๕) กําหนดบทบาทหน2าที่อย!างชัดเจนให2บุคลากรของสถานศึกษาและผู2เรียน ร!วมรับผิดชอบ
และดําเนินงานตามที่กําหนดไว2อย!างมีประสิทธิภาพ
๖) กําหนดบทบาทหน2าที่และแนวทางการมีส!วนร!วมของบิดา มารดา ผู2ปกครอง องคกร
หน!วยงาน ชุมชน และท2องถิ่น
๗) กําหนดการใช2งบประมาณและทรัพยากรอย!างมีประสิทธิภาพให2สอดคล2องกับกิจกรรม
โครงการ
๒) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต!อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให2ความเห็นชอบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป4
๑) จัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป0ที่สอดคล2องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
๒) ให2กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําป0ไปสู!การปฏิบัติที่ชัดเจน
๓) เสนอแผนปฏิบัติการประจําป0ต!อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให2ความเห็นชอบ
๓. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้
๓.๑ จัดโครงสร2างหรือระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่เอื้อต!อการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
๓.๒ กําหนดผู2รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให2เป3นหมวดหมู! ครอบคลุม เป3นปmจจุบัน
สะดวกต!อการเข2าถึงและการให2บริการ หรือการเชื่อมโยงเครือข!ายกับหน!วยงานต2นสังกัด
๓.๓ นําข2อมูลสารสนเทศไปใช2ประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน

๖
๔. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
๔.๑ นําแผนปฏิบัติการประจําป0แต!ละป0สู!การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรม
โครงการที่กําหนดไว2
๔.๒ ผู2รับผิดชอบและผู2เกี่ยวข2องทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหน2าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ได2 กําหนดอย!างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๕. การจัดให'มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดําเนินการดังนี้
๕.๑ กําหนดผู'รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน
๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับโรงเรียน
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 ที่ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่หน!วยงานต2นสังกัดขึ้นทะเบียนไว2อย!างน2อย ๑ คน เข2ามามีส!วนร!วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอย!างน2อยป0ละ ๑ ครั้ง
๖.๒ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
โดยใช2วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
๗. การจัดทํารายงานประจําป4ที่เป=นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการดังนี้
๗.๑ สรุปและจัดทํารายงานประจําป0ที่เป3นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
ที่สะท2อนคุณภาพผู2เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน!วยงานต2นสังกัดกําหนด
๗.๒ นําเสนอรายงานต!อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให2ความเห็นชอบ
๗.๓ เผยแพร!รายงานต!อสาธารณชน หน!วยงานต2นสังกัด และหน!วยงานที่เกี่ยวข2อง
๘. การจัดให'มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย2างต2อเนื่อง ดําเนินการดังนี้
๘.๑ ส!งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ!งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย!างต!อเนื่องให2เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และพัฒนาโรงเรียนให2เป3นองคกร
แห!งการเรียนรู2 จนเป3นวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานปกติของโรงเรียน
๘.๒ นําผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน จากการประเมินตนเองหรือ
จากหน!วยงานที่เกี่ยวข2อง มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรข2อมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใช2ให2เป3น
ประโยชนต!อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย!างต!อเนื่อง
๘.๓ เผยแพร!ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู2เพื่อให2เกิด
การพัฒนา

๗
ขอให2คุณครูและบุคลากรที่ได2รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน2าที่ที่ได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน2าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน2าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให2เกิดผลดี
แก!ทางราชการสืบไป หากพบปmญหาข2อจํากัดอุปสรรคประการใด ให2แจ2งผู2อํานวยการโรงเรียนทราบเพื่อหา
แนวทางแก2ไขปmญหาต!อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต!วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บัดนี้เป3นต2นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปDEา)
ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
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