32

คำสั่งโรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล
ที่ 131 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
..................................................................................................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 47
กาหนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ 153/2546 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจให้หัวหน้าสถานศึกษาและเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จึงมีคาสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรและอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 นายประเสริฐ สวัสดิ์จติ ร์
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
1.2 นายสว่าง
เหนือกลาง
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
1.3 นายธีระพล บัวดี
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
1.4 นายประยูร
สิรโิ ชควัฒนานนท์ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.5 นายบรรพต หนุยจันทึก
หน.ฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
1.6 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
1.7 นางเกษร
หนุยจันทึก
รองผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
1.8 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการและผช.เลขานุการ
1.9 นางวิภา มุ่งนากลาง
หน.งานประกันคุณภาพ กรรมการและผช.เลขานุการ
มีหน้ำที่ กาหนดนโยบาย มาตรการ และจุดเน้น วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกาหนดแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดูแล กากับ ติดตาม
ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2.1 คณะกรรมกำรงำนเลขำนุกำร ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ประกอบด้วย
2.1.1 นางเกษร
หนุยจันทึก
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2.1.2 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ
รองประธานกรรมการ
2.1.3 นางวิไลวรรณ ภูดี
หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กรรมการ
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2.1.4 นายประสาท ธรรมรัตน์
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กรรมการ
2.1.5 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กรรมการ
2.1.6 นายนพพร ทิพย์สุวรรณ
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กรรมการ
2.1.7 นายสุคนธ์ พรหมสาขา ฯ
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กรรมการ
2.1.8 นายประจักษ์ อุ่นใจ
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ
กรรมการ
2.1.9 นายธงชัย ประวีณานนท์
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ
2.1.10 นางสัจจา ศิลปรัศมี
หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ
2.1.11 นางเนตรชนก แสนทิพย์
ครู
กรรมการ
2.1.12 นายประพืช ขาวสุริจันทร์
ครู
กรรมการ
2.1.13 นายกรีฑา ภูผาดแร่
ครู
กรรมการ
2.1.14 นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์
ครู
กรรมการ
2.1.15 นางกิตติพร อาจวิชัย
ครู
กรรมการ
2.1.16 นางนันทิชา ธาตุระหัน
ครู
กรรมการ
2.1.17 นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล
ครู
กรรมการ
2.1.18 นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล
ครู
กรรมการ
2.1.19 นายวิโรจน์ เฉลยสุข
ครู
กรรมการ
2.1.20 นางสิริพรรณ นามละคร
ครู
กรรมการ
2.1.21 นางธนตพร พูนปริญญา
ครู
กรรมการ
2.1.22 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครู
กรรมการ
2.1.23 นางอรุรัตน์ กิ่งโก้
ครู
กรรมการ
2.1.24 นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล ครู
กรรมการ
2.1.25 นายพงศธร ศรีอาจ
ครู
กรรมการ
2.1.26 นางวิภา มุ่งนากลาง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
2.1.27 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา
ครู
กรรมการและผช.เลขานุการ
หน้ำที่ จัดให้มีการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการพัฒนาระบบบริหารและ
สารสนเทศ จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดให้มีการจัดทารายงานประจาปี
และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 คณะกรรมกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1. นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้
หน.งานวัดและประเมินผล
ประธานกรรมการ
2. นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ งานวัดและประเมินผล
รองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ภูดี
หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กรรมการ
4. นายประสาท ธรรมรัตน์
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กรรมการ
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5. นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กรรมการ
6. นายนพพร ทิพย์สุวรรณ
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กรรมการ
7. นายสุคนธ์ พรหมสาขา ฯ
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กรรมการ
8. นายประจักษ์ อุ่นใจ
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ
กรรมการ
9. นายธงชัย ประวีณานนท์
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ
10. นางเนตรชนก แสนทิพย์
หน.งานคอมพิวเตอร์
กรรมการ
11. นางเบญญาภา ขาวไป๋
งานวัดและประเมินผล
กรรมการ
12. นางชุติมา รายณะสุข
งานวัดและประเมินผล
กรรมการ
13. นางสาวบุญญารัตน์ ทุมกิจจะ งานวัดและประเมินผล
กรรมการ
14. นายเจษฎา สิงห์คามา
งานวัดและประเมินผล
กรรมการ
15. นางสิริพรรณ นามละคร
หน.งานแนะแนว
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสัจจา ศิลปรัศมี หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กรรมการและผช.เลขานุการ
หน้ำที่ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และการ
คิดคานวณตามเกณฑ์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย
1. นายธีระพล บัวดี
รองผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน
ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต หนุยจันทึก
หน.ฝ่ายกิจการนักเรียน
รองประธานกรรมการ
3. นายนพพร ทิพย์สุวรรณ หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กรรมการ
4. นางมณีรัตน์ วุฒิสาร
ครู
กรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง
ครู
กรรมการ
6. นางสุขาดา เสียงเพราะ
ครู
กรรมการ
7. นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุล ครู
กรรมการ
8. นายเมฆา ดีสงคราม
ครู
กรรมการ
9.นางเสาวรจนี จันทวงศ์
ครู
กรรมการ
10. นางสาวรจนา เพ็งเก่ง
ครู
กรรมการ
11. นายธงชัย ประวีณานนท์ ครู
กรรมการ
12. นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์
ครู
กรรมการ
13. นายจิโรจน์ อณาชัย
ครู
กรรมการ
14. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด
ครู
กรรมการ
15. นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ
ครู
กรรมการ
16. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี ครู
กรรมการ
17. นางอรพิน พานพินจิ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
18. นางนันทิยา จุลพงษ์
ครู
กรรมการและผช.เลขานุการ
หน้ำที่ รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในเรื่อง การมี
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คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตทางสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายสว่าง เหนือกลาง
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
3. นายธีระพล บัวดี
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
4. นายประยูร สิริโชควัฒนานนท์ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมการ
5. นายบรรพต หนุยจันทึก
หน.ฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
7. นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการและผช.เลขานุการ
หน้ำที่ มีการวางแผนเพื่อกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน วางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ภูดี
หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กรรมการ
4. นายประสาท ธรรมรัตน์
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กรรมการ
5. นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กรรมการ
6. นายนพพร ทิพย์สุวรรณ
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กรรมการ
7. นายสุคนธ์ พรหมสาขา ฯ หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กรรมการ
8. นายประจักษ์ อุ่นใจ
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ
กรรมการ
9. นายธงชัย ประวีณานนท์
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ
10. นางสัจจา ศิลปรัศมี
หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ
11. นางเนตรชนก แสนทิพย์ หน.งานคอมพิวเตอร์
กรรมการ
12. นางสิริพรรณ นามละคร หน.งานแนะแนว
กรรมการ
12. นางพรทิพย์ พงษ์พันนา
หน.งานหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิภา มุ่งนากลาง
หน.งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผช.เลขานุการ
หน้ำที่ กากับ ติดตามให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม สามารถ
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย
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1. นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. นางนันทิชา ธาตุระหัน
ครู
กรรมการ
4. นายกรีฑา ภูผาดแร่
ครู
กรรมการ
5. นายประพืช ขาวสุริจันทร์
ครู
กรรมการ
6. นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์ ครู
กรรมการ
7. นายบรรพต หนุยจันทึก
ครู
กรรมการ
8. นางกิตติพร อาจวิชัย
ครู
กรรมการ
9. นายวีระพล สุวรรณชัยรบ ครู
กรรมการ
10. นายสถาพร เดชโฮม
ครู
กรรมการ
11. นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรี
ครู
กรรมการ
12. นางดวงฤดี แก้วเสถียร
ครู
กรรมการ
13. นางวิจิตรา แก้วหล่อ
ครู
กรรมการ
14. นางสังวาลย์ สิทธิวงศ์
ครู
กรรมการ
15. นางเนตรชนก แสนทิพย์
ครู
กรรมการ
16. นายสุพจน์ ผิวหอม
ครู
กรรมการ
17. นายเจษฎา สิงห์คามา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
18. นายวันเฉลิม โสตะวงค์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
19. นางวิภา มุ่งนากลาง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
20. นางพรทิพย์ พงษ์พันนา
ครู
กรรมการและผช.เลขานุการ
มีหน้ำที่ วางแผน เขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
ดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครอบคลุมแต่ละประเด็นของแต่ละตัวบ่งชี้และมาตรฐาน วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สรุปข้อมูล
เป็นสารสนเทศของแต่ละประเด็นทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน นาเสนอผลการดาเนินงานแต่ละมาตรฐาน
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
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ปฏิทินกำรดำเนินงำนตำมระบบงำนประกัน ปีกำรศึกษำ 2560
เดือน ปี
มีนาคม 2560
มีนาคม 2560
มีนาคม 2560
พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
มิถุนายน 2560มีนาคม 2561
กันยายน 2560
และ กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2562

กิจกรรม
1. ทบทวนมาตรฐานและค่าความสาเร็จ
2. กาหนดและปรับปรุงมาตรฐาน และค่า
เป้าหมายความสาเร็จ
3. จัดทา MOU ระหว่าง ครู กับผู้อานวยการ

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
งานประกัน

หมำยเหตุ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 1

งานประกัน

ขั้นที่ 1

4. ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
5. เขียนโครงการและจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

งานประกัน

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

6. พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ
7. ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี

งานนโยบายและ
แผน และงาน
โครงการ
งานสารสนเทศ
งานโครงการ

8. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา

งานโครงการ
งานประกัน

ขั้นที่ 5

9. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. จัดทารายงานประจาปี
11. ประชุมเพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

งานประกัน
งานประกัน
งานนโยบายและ
แผน

ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8

ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

