
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 

● คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อเตรียมรับการ
นิเทศ ติดตาม การสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสภานศึกษา 

● คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแนวใหม ่

● ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
● แบบบันทึกเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
● รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
● คํารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
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คําสั่งโรงเรียนอุบลราชธานศีรีวนาลัย 
ที่   138  / 2560 

เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการคร ูและบุคลากร  รับผิดชอบมาตรฐาน เพื่อเตรียมรับการนเิทศ ติดตาม 
การสรา้งความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 

 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
และประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  ได้กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  อันนําไปสู่การกําหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสถานศึกษาต้องพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยจึงแต่งต้ังข้าราชการครู และบุคลากร 
เตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการทํางานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกรอบการประเมินใหม่ 4 มาตรฐาน  ประจําปีการศึกษา 2560  ครั้งที่ 1   ในวันอังคารที่  4  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ดังน้ี 
 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1 ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ ผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 1.2 นายทิพย์มงคล  สอนอาจ รองผู้อํานวยการ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางราตรี  ล้อมวงศ์ ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.4  นางณัชชา  ทองพิเศษ ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.5 นายสมสิทธ์ิ สอ้ิงทอง ครู คศ.3 กรรมการ 
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 1.6 นายเกษม  สุวรรณเศษ ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.7 นางนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.8 นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์ ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
 1.9 นางทองพูล  ท้าวเงิน ครู คศ.3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.10 นายวิทยา  โสมณี ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  1. วางแผน เตรียมการ และประสานผู้เก่ียวข้อง ในการจัดทําข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. ให้คําแนะนํา คําปรึกษาแก่คณะครูและบุคลากร ที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินและนิเทศติดตามในส่วนที่รับผิดชอบ 
  3. อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ในการประเมิน  ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 2. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 
 

รหัสแฟ้ม มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน
1.1 (1)  1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
นางปุณยนุช  ผลไม้
นางณัฐวีณ์  คาํภาษีพรธวัล 

1.1 (2)  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นางรัศมี  ชมภูศรี
นายสมสิทธ์ิ  สอ้ิงทอง 
นางกมลทิพย์  จารุแพทย์ 

1.1 (3)  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวิทยา  โสมณี
นายศิริพงศ์  สสีันตะพงศ์ 

1.1 (4)  4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางปุณยนุช  ผลไม้
นายวิรัช  จูมล ี

1.1 (5)  5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

นายวิรัช  จูมล ี
นางปุณยนุช  ผลไม ้

1.1 (6)  6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางาน นางมณฑา  ลนีาม
นางสุพัตรา  ธิบูรณ์บุญ 
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นางนาจารีย์  คณารักษ์

 1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน
1.2 (1)  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดย

ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีชองสังคม 
นางสาวกัลยาณี  สีดา
นางผ่องพักตร์  บัวสด 

1.2 (2)  2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสุพัตรา  ธิบูรณ์บุญ
นางสาวธัญลักษณ์  พรมจรรย์ 

1.2 (3)  3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวสาวิตรี  ภูธิจักร
นางสาวกนกกาญจน์  ก่ิงวิชิต 

1.2 (4)  4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นางเรณู  สอ้ิงทอง
นายสังวร  ชมภูมาศ 
นางจุฬาภรณ์  พาช่ืน 

 
 
 
 

รหัสแฟ้ม มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

2.1  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

นางนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว
นางอุไรลักษณ์  ศรีจันทร ์

  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 (1)   1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
นายณัฐวุฒิ  นาสารีย์
นางทองพูล  ท้าวเงิน 

2.2 (2)   2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

นางณัชชา  ทองพิเศษ
นางชุติมา  ทองคํา 

2.2 (3)   3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์
นายวิทยา  โสมณี 

2.2 (4)   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายเกษม  สุวรรณเศษ
นายอภิรัชลา  จันทร์หอม 

2.3  3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

นางราตรี  ล้อมวงศ์
นางนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว 
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2.4  4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นางราตรี  ล้อมวงศ์

นางณัชชา  ทองพิเศษ 
นายณัฐวุฒิ  นาสารีย์ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั
3.1  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทกุคนมี

ส่วนร่วม 
นางทองพูล  ท้าวเงิน
นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์ 

3.2  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

นางณัฐวีณ์  คาํภาษีพรธวัล
นางสาวธัญลักษณ์  พรมจรรย์ 

3.3  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

นางทองพูล  ท้าวเงิน
นางราตรี  ล้อมวงศ์ 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสทิธิผล
4  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์
นางราตรี  ล้อมวงศ์ 

 

  มีหน้าที่ 
  1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
  2. จัดทําข้อมูล เตรียมแฟ้มเอกสาร ประสานงานผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล ร่องรอยการทํางาน ที่
เก่ียวข้องกับมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณาที่รับผิดชอบ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้รองรับการเขียนรายงานและรับ
การประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  3. ส่งแฟ้มเอกสาร ร่องรอย ข้อมูล  ต่อหัวหน้างานประกันคุณภาพ  เพ่ือนํามาจัดนําเสนอต่อ
คณะกรรมการนิเทศติดตาม  ในวันอังคารที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร – พิธีการ และจัดทําวีดีทัศน์  ประกอบด้วย 
 3.1 นางราตรี  ล้อมวงศ์ ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 3.2 นายณัฐวุฒิ  นาสารีย์ ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์ ครู คศ.1 กรรมการ 
 3.4 นายวิทยา  โสมณี ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร และดําเนินกิจกรรมจนเสร็จสิ้น 
  2. รวบรวมข้อมูลและจัดทําวีดีทัศน์นําเสนอเก่ียวกับการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  นําเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน 
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  3. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการเงิน  ประกอบด้วย 
 4.1 นางณัชชา  ทองพิเศษ ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 4.2 นางณัฐวีณ์  คําภาษีพรธวัล ครู คศ.3 รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางชุติมา  ทองคํา ครู คศ.3 กรรมการ 
 4.4 นางสาวกนกกาญจน์  ก่ิงวิชิต ครู คศ.1 กรรมการ 
 4.5 นางสาวสาวิตรี  ภูธิจักร ครู คศ.1 กรรมการ 
 4.6 นางสาวธัญลักษณ์  พรมจรรย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 4.7 นางอุไรลักษณ์  ศรีจันทร์ ครูธุรการ กรรมการ 
 4.8 นางสมพิส  ภาคสิม แม่บ้าน กรรมการ 
 4.9 นางนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  1. อํานวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายเงินและวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทําแฟ้มมาตรฐานและการ
นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
  2. ให้การต้อนรับ จัดเตรียม จัดหานํ้าด่ืม อาหารว่าง และของที่ระลึก 
  3. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ี แสง เสียง  ประกอบด้วย 
 5.1 นายเกษม  สุวรรณเศษ ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 5.2 นายวิรัช  จูมลี ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายอภิรัชลา  จันทร์หอม พนักงานราชการ กรรมการ 
 5.4 นายนิมิต  เดชบุญ ช่างไฟฟ้า 4 กรรมการ 
 5.5 นายรักษ์พล  พันธ์พิพัฒน์ ช่างไฟฟ้า 4 กรรมการ 
 5.6 นายสังวร  ชมภูมาศ ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนา้ที่ 
  1. จัดเตรียมสถานที่  เครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ให้เรียบร้อย 
  2. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 6.1 นางปุณยนุช  ผลไม้ ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 6.2 นางผ่องพักตร์  บัวสด ครู คศ.3 กรรมการ 
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 6.3 นางสาวกนกกาญจน์  ก่ิงวิชิต ครู คศ.1 กรรมการ 
 6.4 นางทองพูล  ท้าวเงิน ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  1. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน 
  2. ดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานผล 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ 
และรับผิดชอบส่งงานตามกําหนดนัดหมายเพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ  หากมีปัญหา อุปสรรค ให้รายงาน
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา  ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 

 
    ว่าที่ร้อยตรี                

 

                   (บรรจง  ดอกอินทร์) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
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คําสั่งโรงเรียนอุบลราชธานศีรีวนาลัย 
ที่   51  / 2561 

เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการคร ูและบุคลากร  รับผิดชอบมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 
และประชุมเชงิปฏิบัติการขยายผลการพฒันาระบบประกันคณุภาพภายในแนวใหม่  ประจําปีการศึกษา 2560 

 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
และประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  ได้กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  อันนําไปสู่การกําหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสถานศึกษาต้องพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยจึงแต่งต้ังข้าราชการครู และบุคลากร 
เตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการทํางานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแนวใหม่  
ประจําปีการศึกษา 2560  ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ดังน้ี 
 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1 ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ ผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 1.2 นายทิพย์มงคล  สอนอาจ รองผู้อํานวยการ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางราตรี  ล้อมวงศ์ ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.4  นางณัชชา  ทองพิเศษ ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.5 นายสมสิทธ์ิ สอ้ิงทอง ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.6 นายเกษม  สุวรรณเศษ ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.7 นางนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว ครู คศ.3 กรรมการ 
 1.8 นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์ ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
 1.9 นางทองพูล  ท้าวเงิน ครู คศ.3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.10 นายวิทยา  โสมณี ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  1. วางแผน เตรียมการ และประสานผู้เก่ียวข้อง ในการจัดทําข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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  2. ให้คําแนะนํา คําปรึกษาแก่คณะครูและบุคลากร ที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินและนิเทศติดตามในส่วนที่รับผิดชอบ 
  3. อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 2. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 
 

รหัส
ประเด็น 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

(1)  1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

นางปุณยนุช  ผลไม้
นางณัฐวีณ์  คาํภาษีพรธวัล 

(2)  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นางกมลทิพย์  จารุแพทย์นาง
รัศมี  ชมภูศร ี

(3)  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสังวร  ชมภูมาศ
นายวิทยา  โสมณี 

(4)  4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางปุณยนุช  ผลไม้
นายวิรัช  จูมล ี

(5)  5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

นายวิรัช  จูมล ี
นางปุณยนุช  ผลไม ้

(6)  6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางาน นางมณฑา  ลนีาม
นางสุพัตรา  ธิบูรณ์บุญ 
นางนาจารีย์  คณารักษ ์

 1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน
(7)  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดย

ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีชองสังคม 
นางสาวกัลยาณี  สีดา
นางผ่องพักตร์  บัวสด 

(8)  2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสุพัตรา  ธิบูรณ์บุญ
นางสาวธัญลักษณ์  พรมจรรย์ 

(9)  3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวสาวิตรี  ภูธิจักร
นางสาวกนกกาญจน์  ก่ิงวิชิต 
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(10)  4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นายสังวร  ชมภูมาศ

นายสมสิทธ์ิ  สอ้ิงทอง 
 

 
 
 
 

รหัส
ประเด็น 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
(11)  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 
นางนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว
นางอุไรลักษณ์  ศรีจันทร ์

  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(12)   1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
นายณัฐวุฒิ  นาสารีย์
นางทองพูล  ท้าวเงิน 

(13)   2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

นางณัชชา  ทองพิเศษ
นางชุติมา  ทองคํา 

(14)   3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

นางสาวกนกกาญจน์  ก่ิงวิชิต
นายวิทยา  โสมณี 

(15)   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายเกษม  สุวรรณเศษ
นายอภิรัชลา  จันทร์หอม 

(16)  3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

นางราตรี  ล้อมวงศ์
นางนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว 

(17)  4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นางราตรี  ล้อมวงศ์
นางณัชชา  ทองพิเศษ 
นายณัฐวุฒิ  นาสารีย์ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั
(18)  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทกุคนมี

ส่วนร่วม 
นางทองพูล  ท้าวเงิน
นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์ 
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(19)  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ

ท้องถิ่น 
นางณัฐวีณ์  คาํภาษีพรธวัล
นางสาวธัญลักษณ์  พรมจรรย์ 

(20)  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

นางทองพูล  ท้าวเงิน
นางราตรี  ล้อมวงศ์ 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสทิธิผล
(21)  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์
นางราตรี  ล้อมวงศ์ 

 

  มีหน้าที่ 
  1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
  2. จัดทําข้อมูล เตรียมแฟ้มเอกสาร ประสานงานผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล ร่องรอยการทํางาน ที่
เก่ียวข้องกับมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณาที่รับผิดชอบ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้รองรับการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจําปีการศึกษา 2560 
  3. ส่งแฟ้มเอกสาร ร่องรอย ข้อมูล  ต่อหัวหน้างานประกันคุณภาพ  เพ่ือนํามาจัดนําเสนอการประเมิน
คุณภาพภายใน และประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแนวใหม่  ประจําปี
การศึกษา 2560  ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร – พิธีการ และจัดทําวีดีทัศน์  ประกอบด้วย 
 3.1 นายทิพย์มงคล  สอนอาจ รองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 3.2 นางราตรี  ล้อมวงศ์ ครู คศ.3 รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายณัฐวุฒิ  นาสารีย์ ครู คศ.2 กรรมการ 
 3.4 นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์ ครู คศ.2 กรรมการ 
 3.5 นายวิทยา  โสมณี ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร วิทยากร และดําเนินกิจกรรมจนเสร็จสิ้น 
  2. รวบรวมข้อมูลและจัดทําวีดีทัศน์นําเสนอเก่ียวกับการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  นําเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน 
  3. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ปฏิคม ลงทะเบียนและจัดทําเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
 4.1 นางณัชชา  ทองพิเศษ ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวกนกกาญจน์  ก่ิงวิชิต ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 



 

 

48
 4.3 นางสาวสาวิตรี  ภูธิจักร ครู คศ.1 กรรมการ 
 4.4 นางสาวธัญลักษณ์  พรมจรรย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 4.5 นางสมพิส  ภาคสิม แม่บ้าน กรรมการ 
 4.6 นางนัยรัตน์  พงษ์เฉลียว ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 
 4.7 นางอุไรลักษณ์  ศรีจันทร์ ครูธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  1. อํานวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายเงินและวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทําแฟ้มมาตรฐานการนําเสนอ
รายงานผลการประเมินคุณภาพ และประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแนว
ใหม่ 
  2. จัดเตรียม จัดหานํ้าด่ืม อาหารว่าง 
  3. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้แก่วิทยากรและผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  4. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ี แสง เสียง  ประกอบด้วย 
 5.1 นายเกษม  สุวรรณเศษ ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 5.2 นายวิรัช  จูมลี ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายอภิรัชลา  จันทร์หอม พนักงานราชการ กรรมการ 
 5.4 นายนิมิต  เดชบุญ ช่างไฟฟ้า 4 กรรมการ 
 5.5 นายรักษ์พล  พันธ์พิพัฒน์ ช่างไฟฟ้า 4 กรรมการ 
 5.6 นายสังวร  ชมภูมาศ ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนา้ที่ 
  1. จัดเตรียมสถานที่  เครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ให้เรียบร้อย 
  2. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 6.1 นางปุณยนุช  ผลไม้ ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 6.2 นางผ่องพักตร์  บัวสด ครู คศ.3 กรรมการ 
 6.3 นางสาวกนกกาญจน์  ก่ิงวิชิต ครู คศ.2 กรรมการ 
 6.4 นางทองพูล  ท้าวเงิน ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
  1. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน 
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  2. ดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานผล 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ 
และรับผิดชอบส่งงานตามกําหนดนัดหมายเพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ  หากมีปัญหา อุปสรรค ให้รายงาน
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา  ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่  28  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561 
 

    ว่าที่ร้อยตรี                
 

                   (บรรจง  ดอกอินทร์) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทา้ยคําสั่งโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
ที่   51  / 2561 

 
กําหนดการ 

การนําเสนอมาตรฐานรายงานผลการประเมินคุณภาพ และประชุมเชิงปฏบิัติการขยายผลการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแนวใหม่  ประจําปีการศึกษา 2560 

วันศุกร์ท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
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วันที่ 30 มีนาคม 2561 
08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม / เตรียมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การนําเสนอ

มาตรฐานรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
08.30 - 09.30 น. - พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ  โดยรองผู้อํานวยการทิพย์มงคล  สอนอาจ 
  เรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (4 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา) 
09.30 - 10.30 น. - การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินแนว

ใหม่ โดยนางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
10.30 - 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 11.45 น. - ข้อควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอสิ่งที่โรงเรียนควรมีและควรทําเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
11.45 - 12.00 น. - อภิปราย ซักถาม สรุปผล 
 - มอบเกียรติบัตร / พิธีปิด 
 
หมายเหตุ  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 

รหัสแฟ้ม มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน ระดับพอใช้
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 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

(1)  1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

ระดับดี

(2)  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ระดับดีเย่ียม

(3)  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี
(4)  4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับพอใช้
(5)  5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ระดับพอใช้
(6)  6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางาน ระดับดีเย่ียม
 1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน

(7)  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีชองสังคม 

ระดับดีเย่ียม

(8)  2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเย่ียม
(9)  3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี
(10)  4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับดี

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม
(11)  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับดีเย่ียม

  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(12)   1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก

กลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเย่ียม

(13)   2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม

(14)   3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระดับดีเย่ียม
(15)   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับดีเย่ียม

(16)  3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม

(17)  4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั ระดับดี

(18)  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทกุคนมีส่วนร่วม ระดับดีเย่ียม
(19)  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดี
(20)  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
ระดับดี

 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสทิธิผล ระดับดีเย่ียม
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(21)  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น ระดับดีเย่ียม

 

 

 
 
 

แบบบันทึกเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนอุบลราชธานศีรีวนาลัย   สหวิทยาเขต 1 (เมือง 1) 

 

 ตามความในหมวด 2 ข้อ 14 (6) ของกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ที่กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2554 
ข้อ 6.1 และ6.2  ซึ่งกําหนดให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในด้วยวิธีการเคร่ืองมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม  มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน  ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา น้ัน 

 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เพ่ือร่วมเป็น
กรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ดังน้ี 

 1. ผศ.สุพิมล  ศรศักดา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน
อุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 2. ว่าที่ร้อยตรีบรรจง  ดอกอินทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 3. นายพิชัย  ญาณศิริ  ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
 

  (ลงช่ือ)    ...นลิสาข์  แหวนวงษ์...      ผู้บันทึก 
           (นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์) 
  ตําแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
         โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
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  ว่าที่ร้อยตรี 
   (บรรจง  ดอกอินทร์) 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 

หมายเหตุ  โปรดส่งแบบบันทึกเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ไปยัง สพม.29  อย่างน้อย 7 วัน  
              ก่อนดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน โรงเรียนอุบลราชธานศีรวีนาลยั 
 

 

1. ผศ. สุพิมล  ศรศักดา ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.สวัสด์ิ  กุแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นายนิคม  พันธ์ุคํา กรรมการผูแ้ทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
4. นายอุดม  วรพิมพ์รัฐ กรรมการผูแ้ทนองค์กรชุมชน 
5. นางอํานวย  ธรรมเกตุ กรรมการผูแ้ทนผู้ปกครอง 
6. นางราตรี  ล้อมวงศ์ กรรมการผูแ้ทนครู 
7. นางสาวนุจรินทร์  มุ่งประโยชน์ กรรมการผูแ้ทนศิษย์เก่า 
8. พระศรีวิสุทธิมนีุ กรรมการผูแ้ทนองค์กรศาสนา 
9. พระครูสุภัทรธรรมานุกิจ กรรมการผูแ้ทนองค์กรศาสนา 
10. นายบัวผัน  สขุนิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ร.ต.อ.สาวิต  สุจริต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายโอภาส  ธารารมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสุวัฒน์  ศรีดาคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายวิจิตร  ธิบูรณ์บุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ว่าที่ร้อยตรีบรรจง  ดอกอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
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คํารับรอง 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลยั 
 
  
 ข้าพเจ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล  ศรศักดา  ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 แล้ว  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการได้ และคณะกรรมการ
สถานศึกษายินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลอืโรงเรียนในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

ลงช่ือ 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล ศรศักดา) 

                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                               โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 
 


