
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมวทิย์ 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
 กระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙
(๓)ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดภายต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ จึงกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาต่อไป 
 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
  (นายไทยสมบัติ     ถามะพันธ์)    (นายปิโย  ลุสุข) ประธาน 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมวิทย ์
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเปา้หมาย
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ๗๒.๔๖ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน ๖๙.๖๗ ดี 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดคำนวณ ๗๐ ดี 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ดี 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๙ ดี 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๐ ดี 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖๙ ดี 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี ๗๐ ดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน ๗๕.๒๕ ดีเลิศ 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๗๕ ดีเลิศ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๖ ดีเลิศ 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๗๕ ดีเลิศ 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ๗๕ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ๗๙.๑๖ ดีเลิศ 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๗๙ ดีเลิศ 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๘ ดีเลิศ 
    ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๗๘ ดีเลิศ 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๐ ดีเลิศ 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ ๘๐ ดีเลิศ 
    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ ๘๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ๗๗.๘ ดีเลิศ 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได้ ๗๐ ดี 
    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ๗๙ ดีเลิศ 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ๘๐ ดีเลิศ 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน ๘๐ ดีเลิศ 
    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู ้

๘๐ ดีเลิศ 

 
 



การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพือ่เปน็ข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย  
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเปน็ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพือ่ให้ สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี ้
 

ตารางเทียบเคียง 
คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ แปรคุณภาพ 
๘๑ ข้ึนไป ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยีย่ม 
๗๑ – ๘๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๖๑ – ๗๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๕๑ – ๖๐ ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
ต่ำกว่า ๕๐ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ๑ กำลังพัฒนา 

 
๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  



 
 

คำสั่ง โรงเรียนอุดมวทิย ์
ท่ี ๐๓๓/๒๕๖๔ 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

..................................... 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อท่ี ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยจัดให้มีมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา เก่ียวกับการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็น
กลไกสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้การรวบรวมและจัดทำข้อมูล 
เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังน้ี 
 
๑. คณะกรรมการทีป่รึกษา 
 ๑. นายปิโย  ลุสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลลดา  อินทรส์ด  หัวหน้างานงบประมาณฯลฯ  กรรมการ 
 ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ ์ หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
 ๕. นางดวงใจ  นะดาบุตร  หัวหน้างานบริหารทัว่ไป   กรรมการ 
 ๖. นายเฉลิม  พันธส์วสัดิ ์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
 ๗. นางสาวปญุญาพัฒน์   สลกัคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ
เลขานุการ  
มหีนา้ที ่ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก และการดำเนินงานให้เป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีดังนี ้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ๑. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา   หัวหน้างาน    
   ๒. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์   กรรมการ 
   ๓. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
   ๑. ว่าท่ีร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   หัวหน้างาน 
   ๒. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 



     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   ๑. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์  หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
   ๓. นายทองคำ  อุนาวรรณ   กรรมการ 
           ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   หัวหน้างาน 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์   หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์  กรรมการ 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน   
   ๒. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓. นางลลดา  อินทร์สด    กรรมการ 
   ๔. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   ๑. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    หัวหน้างาน 
   ๒. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ  
  ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
   ๑. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา   หัวหน้างาน 
   ๒. ว่าท่ีร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
   ๓. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 
   ๔. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา   กรรมการ 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๑. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล  กรรมการ 
   ๓. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   ๑. นางสาวอัญชลี   สุวรรณศรี   หัวหน้างาน 
    ๒. นายณัฐวัฒน์   ธงวชิัย    กรรมการ 
    ๓. นายเฉลิม  พันธส์วสัดิ ์    กรรมการ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ๑. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวปุญญาพัฒน์   สลักคำ   กรรมการ 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๑. นางลลดา  อินทร์สด    หัวหน้างาน 
  ๒. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ  
  ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล   กรรมการ 
  ๔. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 



   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์   กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุปราณี   ศรีกู่กา   กรรมการ 
  ๔. นายณัฐวัฒน์   ธงวชิัย    กรรมการ 
     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๑. นางดวงใจ  นะดาบุตร    หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวฤทัยรัตน์   คำนนท์   กรรมการ 

     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๑. นางสาวชมัยพร  ศรสีัตตรัตน์กุล   หัวหน้างาน 
   ๒. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 
   ๓. นางสาวอภสิรา   เคนคม    กรรมการ 
   ๔. นายทองคำ   อุนาวรรณ    กรรมการ 
   ๕. นางสาวอัญชลี   สุวรรณศรี   กรรมการ  
   ๖. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
   ๗. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   ๑. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวอัญชลี   สุวรรณศรี   กรรมการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๑. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   หัวหน้างาน 
   ๒. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓. นายทองคำ  อุนาวรรณ   กรรมการ 
   ๔. ว่าท่ีร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
   ๕. นางสาวปุญญาพัฒน์   สลักคำ   กรรมการ 
   ๖. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์  กรรมการ 
   ๗. นางสาวสุปราณี   ศรีกู่กา   กรรมการ 
     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๑. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   หัวหน้างาน  
   ๒. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
  ๓. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรตัน์กุล  กรรมการ 

  ๔. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์   กรรมการ 

     ๓.๓ มีการบรหิารจดัการชั้นเรยีนเชิงบวก 
   ๑. นางสาวชมัยพร  ศรสีัตตรัตน์กุล   หัวหน้างาน  
   ๒. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์   กรรมการ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน 
  ๒. ว่าท่ีร้อยตรีมานิต  บัวใหญ ่   กรรมการ 
  ๓. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 



  ๔. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์   กรรมการ 
  ๕. นายณัฐวัฒน์   ธงวชิัย    กรรมการ 
     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๑. นางดวงใจ  นะดาบุตร    หัวหน้างาน 

  ๒. นางสาวศุภลักษณ์  สุวรรณพันธ ์  กรรมการ 

มีหนา้ที ่
  ๑. จัดเตรียมเอกสาร โครงการ กิจกรรม เอกสาร รอ่งรอยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ให้เรียบรอ้ย 
  ๒. สรุปงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกับตัวบ่งชี้ ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๓. สรุป รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  
  ๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
  ๕. ประเมินและสรุประดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบง่ชี้ของสถานศึกษา 
 
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
 ๑. นายปิโย  ลุสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลลดา  อินทรส์ด  หัวหน้างานงบประมาณฯลฯ  กรรมการ 
 ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ ์ หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
 ๕. นางดวงใจ  นะดาบุตร  หัวหน้างานบริหารทัว่ไป   กรรมการ 
 ๖. นายเฉลิม  พันธส์วสัดิ ์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
 ๗. นางสาวปญุญาพัฒน์   สลกัคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ
เลขานุการ 
มหีนา้ที ่ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 ท้ังนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
และเกิดผลดีแก่ทางโรงเรยีนสืบไป 
 
 
  

    สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
              (นายปิโย  ลุสุข ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์ 
 
 
 
 
 


