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คำสั่งโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู
ที่ 56/ ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕60
.....................................
ด้วยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ หมวด ๖ กำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและให้ใช้กำร
ประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กำหนดไว้
ดังนั้นเพื่อให้กำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู ดำเนินกำรไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติดังกล่ำว และรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ ทำงโรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้เป็น คณะกรรมกำร ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ สนับสนุน ช่วยเหลือให้
ควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑.๑ นำยไพศำล
๑.๒ นำงอุไร
๑.๓ นำงนุจรีย์
๑.๔ นำงปรียำพร
๑.๕ นำงสุมำลี
๑.๖ นำงกิติมำ

ว่องภำณุสกุล
บุญเส้ง
รัตนอรุณ
จงจิตร
แซ่ฟุ้ง
รุจิศรัณย์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒. คณะกรรมการเก็บข้อมูล มีหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลตำมมำตรฐำนที่รับผิดชอบของ แต่ละมำตรฐำน
สรุปเป็นเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรประเมินรวบรวมส่งฝ่ำยจัดพิมพ์จัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย
ระดับปฐมวัย
๑. นำงสุมำลี
แซ่ฟุ้ง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนุซรีย์
อีซบซี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงนุชนำต
บุญประคม
กรรมกำร
๔. นำงแวรอกำเย๊ำะ
อับดุลฮำนุง
กรรมกำร
๕. นำงมำซีเตำะห์
โตะแวอำยี
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-2ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ รอบ 3 (เก่า)
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน ๖
มำตรฐำน
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีมี
สุนทรียภำพ
มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ำนิยมพี่พึงประสงค์
มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
คิดอย่ำงเป็นระบบ คิด สร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล
มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่
จำเป็นตำมหลักสูตร
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน
รักกำรทำงำน สำมำรถ ทำงำนร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
รอบ 4 (ใหม่)
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด
คำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ
๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
พัฒนำกำรจำกผลกำรสอบ
วัดระดับชำติ
๖) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อกำร
ฝึกงำนหรือกำรทำงำน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยม
ที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและ
ลักษณะจิตสังคม

ผู้รับผิดชอบ
นำงณภัทร เบลเลอร์
๑) นำงณภัทร เบลเลอร์

๒) นำงฐิตินันท์ หมำน
๓) นำงสำวธิดำทิพย์ ชูแก้ว
๔) นำงรัตน์ติยำ เกปัน
๕) นำงสุไวบ๊ะ ดีแลตำนำ
๖) นำงสำวรอหำนี กำมำ
7) นำงคอมสีย๊ะ ดำหะซี
8) ส.ต.ท.มะปอซี อำแว

๙) นำงอัมพลิกำ สำยสิงห์

๑๐)นำงสำวเสำวนี ปูลำพำระเปะ

๑๑) นำยอุดร สำยสิงห์
12) นำงสำวพัชรี สำแม
13)นำงพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง
14) นำงปรำณี ทองคำศรี

-3มาตรฐานและตัวบ่งชี้ รอบ 3 (เก่า)

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
รอบ 4 (ใหม่)
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๒.๑ กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
๒.๒ กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑) กำรวำงแผนและดำเนินงำน
พัฒ นำวิช ำกำรที่เน้นคุณภำพของ
ผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
และดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
๒) กำรวำงแผนและดำเนินงำน
พัฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรให้ มี ค วำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
๓) กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็น
ระบบ
๔) กำรวำงแผนและจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมที่
เอื้ อ ต่ อ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ งมี
คุณภำพ
๒.๓ กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
๒.๔ กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
จำนวน 4 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ
ผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร
กระบวนกำรเรี ย นรู้ และกิ จ กรรมพั ฒ นำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อม
และบริกำรที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จำนวน 1 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง
ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำเป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
มาตรฐานด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา
จำนวน 1 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำม วิสัยทัศน์ ปรัชญำ จุดเน้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
จำนวน 1 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย
จุดเน้นแนวทำงปฏิรูป กำรศึกษำเพื่อพัฒนำ บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
และส่งเสริมสถำนศึกษำให้ ยกระดับสูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
นำงรัตน์ติยำ เกปัน
๑) นำงอุไร บุญเส้ง

๒) นำงกิติมำ รุจิศรัณย์

๓) นำงพจนำ สุวรรณนันท์

๔) นำงรัตน์ติยำ เกปัน

๕) นำยมะอีซอ หำสีแม
6) นำงอรวรรณ ทองคำ

๗) นำงนุจรีย์ รัตนอรุณ
๘) นำงสำวสุไวบ๊ะ ดีแลตำนำ
๙) นำงกิติมำ รุจิศรัณย์

-4มาตรฐานและตัวบ่งชี้ รอบ 3
(เก่า)
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
จำนวน 1 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผล (๙ ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำย
คุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำน ควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำร สมรรถนะ และ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ครูวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล
และใช้ข้อมูลในกำรวำง แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ครูออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองควำม แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
และพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมำะสมผนวกกับนำบริบท และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำร เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ครูมีกำรวัดผลประเมินผลที่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำร เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษำ
และแก้ไขปัญหำให้แก่ ผู้เรียนทั้งด้ำนกำร
เรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำม เสมอภำค
ตัวบ่งชี่ที่ ๗.๗ ครูมีกำรศึกษำ วิจัยพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในกำรปรับกำรสอน
ตัวบ่งชี่ที่ ๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีและเป็นสมำชิกที่ดี ของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
วิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็ม เวลำ เต็ม
ควำมสำมำรถ

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
รอบ 4 (ใหม่)
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำร
สอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม
๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภำพ

ผู้รับผิดชอบ
๑) นำงพจนำ สุวรรณนันท์
๒) นำงซัลมี ตันหยงมัส
๓) นำงสำวเฟำซีย๊ะ แซกำรี
4) นำงสำวฮำนีซะห์ กำหลง
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(เก่า)
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
จำนวน 1 มำตรฐำน

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
รอบ 4 (ใหม่)
มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในที่มีประสิทธิผล
กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพ

มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกัน

ภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน

กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น

กฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดทำและดำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มี่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ นำผลกำรประเมินคุณภำพ
ทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน

ผู้รับผิดชอบ
๑) นำงกิติมำ รุจิศรัณย์
๒) นำงคอมสีย๊ะดำหะซี
๓) นำงมำยีด๊ะ แนรอ

-6๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลจำกคณะกรรมกำรเก็บข้อมูล เพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้วส่งให้คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์ ประกอบด้วย
1. นำงกิติมำ
รุจิศรัณย์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงรัตน์ติยำ
เกปัน
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุมำลี
แซ่ฟุ้ง
กรรมกำร
๔. นำงพจนำ
สุวรรณนันท์
กรรมกำร
๕. นำงณภัทร
เบลเลอร์
กรรมกำร
๖. นำงคอมสีย๊ะ
ดำหะซี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมการจัดทาข้อมูลระบบนาส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา(QAMS)
มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลจำกคณะกรรมกำรเก็บข้อมูล และกรอกลงในระบบ QAMS ประกอบด้วย
1. นำงรัตน์ติยำ
เกปัน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวธิดำทิพย์
ชูแก้ว
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงมำซีเตำะห์
โตะแวอำยี
กรรมกำร
๔. นำงคอมสีย๊ะ
ดำหะซี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสาร มีหน้ำที่พิมพ์เอกสำร ออกแบบปกและจัดทำรำยงำนเป็น
รูปเล่ม เพื่อจัดส่งรำยงำนผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ภำยในวันที่ 8 เมษำยน
2561 ประกอบด้วย
1. นำงกิติมำ
รุจิศรัณย์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงณภัทร
เบลเลอร์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงรัตน์ติยำ
เกปัน
กรรมกำร
๓. นำงคอมสีย๊ะ
ดำหะซี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. นำงซัลมี
ตันหยงมัส
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพและเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕60
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ)
(นำยไพศำล ว่องภำณุสกุล)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู
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