ภาคผนวก

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
เรื่อง การใช้อัตลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
..................................................................................
ตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษามีการนิเทศติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กาหนดให้ งานประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่ว นหนึ่งของการบริห ารการศึกษา ประกอบกับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. จะประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการได้กาหนดให้ มี กลุ่ มตัว บ่งชี้อัตลั กษณ์ โรงเรีย นระยองวิทยาคมปากน้า ได้
ดาเนินการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ดังนี้
อัตลักษณ์ : สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา
สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้สีกซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ของดนตรี กีฬา
ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกอบรม จนเป็นทักษะชานาญ เป็นลักษณะนิสัย รสนิยมของผู้เรียนแต่
ละบุคคล
กลยุทธ์การพัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ตามภารกิจของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

( นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

(นายลือชัย อนุจิตรอนันต์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
เรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
..................................................................................
ตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษามีการนิเทศติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กาหนดให้ งานประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่ว นหนึ่งของการบริห ารการศึกษา ประกอบกับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. จะประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ตามหลักเกณฑ์วิธีการได้กาหนดให้มีกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ได้ดาเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ดังนี้
มาตรการส่งเสริม : รณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
กลยุทธ์การพัฒนามาตรการส่งเสริม
ผู้ เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ต นหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง เสพติ ด และเอดส์ ตามภารกิ จ ของสถานศึ ก ษา โดยการ
ดาเนินการดังนี้
โครงการป้องกันแก้ไขสารเสพติดและเอดส์ ได้แก่ กิจกรรมตรวจหารสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน
กิจกรรมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต กิจกรรมวันต้านยา
เสพติดโลก กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมกีฬา กิจกรรม to be number one กิจกรรมอบรมนักเรียนแกน
นาป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โครงการสถานศึกษาสีขาว ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และการคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โครงการคุ ณ ธรรมน้ า ความรู้ ใ ช้ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ได้แ ก่ กิจ กรรมธนาคารโรงเรีย น
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมธนาคารออมขยะ ชุมนุม
ทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมบ้านพอเพียง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

( นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

(นายลือชัย อนุจิตรอนันต์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ที่ ๑๓๒ / 256๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 256๔
………………………………………………………..
โดยที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2561 และกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศแนวปฏิบัติการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อให้โรงเรียน
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีผู้รับผิดชอบ
และวิธีการที่เหมาะสมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
1. คณะกรรมการอ้านวยการ
1.1 นางนภัสสร
บุรารัตนวงศ์
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางพุทธิตา
สีมาด
รองประธานกรรมการ
1.๓ นายนพดล
กิมกัว
กรรมการ
1.๔ นางจารุวรรณ
ผิวคา
กรรมการ
1.๕ นางนีรนุช
นิลพันธุ์
กรรมการ
1.๖ นางนิธินาถ
ล้อสินคา
กรรมการ
1.๗ นางปารณีย์
บุญจริง
กรรมการ
1.๘ นางสาวนิตยา
ภูมี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้คาปรึกษา กากับ ติดตามให้การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. คณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2.1 นางนภัสสร
บุรารัตนวงศ์
๒.๒ นางพุทธิตา
สีมาด
2.๓ นางจารุวรรณ
ผิวคา
2.๔ นายสมชาย
หาญเศรษฐสุข
2.๕ นางสุนี
คาหลอม
2.๖ นางสาวณัฏฐณิชา สายป่าน
2.๗ นางพวงผกา
กงมนต์
2.๘ นายฉลอง
โตสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.10 นายฐิติพงษ์
หงส์น้อย
กรรมการ
2.11 นางนฤมล
ภาษาลี
กรรมการ
2.12 นางสาวสริยา
กาญจนคลอด
กรรมการ
2.13 นายสมพงษ์
ระติเดช
กรรมการ
2.14 ว่าที่ ร.ต.หญิงกุลริศา วงษ์ภักดี
กรรมการ
2.15 นายนพดล
กิมกัว
กรรมการ
2.16 นางนีรนุช
นิลพันธุ์
กรรมการ
2.17 นางนิธินาถ
ล้อสินคา
กรรมการ
2.18 นายภัควัฒน์
บุญจริง
กรรมการ
2.19 นางปารณีย์
บุญจริง
กรรมการ
2.20 นางสาวนิตยา
ภูมี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวง
ประกาศใช้โดยกาหนดเป้าหมายความสาเร็จตามบริบทของโรงเรียน ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประกาศใช้เพื่อรับทราบและเผยแพร่
3. คณะกรรมการรับผิดชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียน
3.1 นางพุทธิตา
สีมาด
ประธานกรรมการ
3.2 นางนีรนุช
นิลพันธุ์
รองประธานกรรมการ
3.3 นางมนัสนันท์
มงคลสุข
กรรมการ
3.4 นางสายชล
โตสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจาเป็น
ต้องการเป็นไปตามเป้าหมายความสาเร็จ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดาเนินงาน
ตามแผนให้เป็นไปตามกาหนด
4. คณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
4.1 นางพุทธิตา
สีมาด
ประธานกรรมการ
4.2 นายนพดล
กิมกัว
รองประธานกรรมการ
4.3 นางนีรนุช
นิลพันธุ์
กรรมการ
4.4 นางนิธินาถ
ล้อสินคา
กรรมการ
4.5 นายภัควัฒน์
บุญจริง
กรรมการ
๔.๖ นางจารุวรรณ
ผิวคา
กรรมการ
4.๗ นายลือชัย
อนุจิตรอนันต์
ประธานกรรมการสถานศึกษา
4.๘ นายบุญลาภ
ตั้งศิริเสถียร
คณะกรรมการสถานศึกษา
4.๙ นางปารณีย์
บุญจริง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนด
ภายใต้แผนงาน/โครงการ และร่องรอยการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

5. คณะกรรมการติดตามผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment : SAR)
5.1 นางนภัสสร
บุรารัตนวงศ์
ประธานกรรมการ
5.2 นางพุทธิตา
สีมาด
รองประธานกรรมการ
5.๓ นางสาวนิตยา
ภูมี
กรรมการและเลขานุการ
5.๔ นางสาวสุวิษา
ไกรฉวี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน นาผลการติดตามไปใช้ จัดทารายงานผล
การประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ เกิด
ประสิทธิภาพ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างดียิ่ง
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ 256๔

.....................................
(นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
เรื่อง แต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
………………………………………….
ตามที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กาหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25๖๑
โดยมีหลักการสาคัญว่าให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุน และ พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า จึงประกาศแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้
1. นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
2. นางสุมาลี สุขสาร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
3. นางพุทธิตา สีมาด
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.25๖๔

(นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

