
 

คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ที่ ๗๕/๒๕๖๔ 

เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

         ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงขอแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   เพื่อทำหน้าที่  ติดตาม รวบรวม เอกสาร  
หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละมาตรฐาน  ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบด้วยคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

บาทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม   ผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ              กรรมการ 
นางพิศมัย    นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลฯ       กรรมการ 
นางภริตพร    นวลเท่า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน      กรรมการ 
นางปิยะนุช    สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน      กรรมการ 
นายจตุพล    อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 
นางสาวธัญญาลักษณ์    แก้วอำไพ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย             กรรมการ 
นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  ให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.๑  นางสาวจำนันท ์ ไพรงาม           ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์       ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  ดร.พิรุณ    เรืองไพศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์รักษ์        กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวสภุารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                กรรมการ 
 ๒.๔  นายสมบัต ิ  พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ   กรรมการ 
 ๒.๕  นางภริตพร  นวลเท่า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฯ  กรรมการ 
 ๒.๖  นางพิศมัย  นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลฯ  กรรมการ 
 ๒.๗  นายจตุพล  อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 ๒.๘  นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน     กรรมการ 
 ๒.๙  นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์   คร ู   กรรมการ 
 



 
 ๒.๑๐ นางสาวดวงใจ แสนกล้า   ครู                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  วิเคราะห์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน   
 มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน    
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
    ๑. นางภรภัทร  แก่งสันเทียะ 

๒. นางเยาวมาลย์ บุญผาง 
๓. นางดวงจันทร์  ชุบรัมย์ 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
    ๑.  นางทัศนีย์  ฉ่ำสันเทียะ 

๒.  นางสาวยุพาพร   บุญโสม 
๓.  นางนัตยา      โซ่ไธสง 
๔.  นางสาวอำไพ   เภาตะนะ 

   ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๑.  นางสาววชิราพรรณ   ระตาภรณ์ 

๒.  นางสาวพิมรดา แวดล้อม 
๓.  นางสาวฉัตรแก้ว   เปกรัมย์ 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑. นางสาวรพีพร  จำปาพันธ์  
    ๒. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว 
    ๓. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว 
   ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑. นางลำเพยพรรณ   พิมพ์จันทร์ 

๒.  นางกลิ่นแก้ว   ทะสุนทร 
๓.  นางสาวพจนา  ศรีกระทุ่ม 
๔.  นางสมพิศ  หมวดประโคน 
๕.  นางสาววรลักษณ์   กีรัตน์ 
๖..  นางปาริชาต ิ   วาปีโส 
๗.  นางสาวดวงใจ   แสนกล้า 
๘.  นางสาวภาริณี   วรรณทวี 
๙.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร 
๑๐. นายอำนวย  สังข์ทองหลาง 
๑๑. นายสมจิตร  เวียงใต้   

   ๑.๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑. นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา 
๒. นางสาวโสรญา   สีอุเป 



๓. นางสาวสุมิตรา   ปลื้มกมล 
๔. นางสาวบุษยา  คล่องการ 
๕. นายเทพตรีชา   ศรีคุณ 

 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  (นางภริตพร  นวลเท่า) 
   ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

๑. นางเพ็ญศรี  มะนิตรัมย์ 
๒. นางดวงเดือน  ศรีคุณ 
๓. นางสาวนุชรุจ ี ศรีคำ 
๔. นางละออง  แว่นศิลา 
๕. นายพีระวัส  แดงป่า 
๖. นางสาวกัลยา   มัง่คั่ง 
๘. นายจักรภัทร    ศรีอินทร์ 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.  นางมนทกานต์ ดาทอง 
๓.  นางสาวพัชรินทร์   พวงเพ็ชร 
๔.  นางสาวจิรุดาภรณ์   เพ่ิมสุขพัฒน์ 
๕.  นางสาวสภุาภรณ์    แก้วน้อย 
๖.  นายฐาปนัจ    ขีรัมย์ 
๗.  นางอภิญญา   วิชัยรัมย์ 
๘.  นางสาวจอมขวัญ เจริญสูงเนิน 

   ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.   นางภริตพร  นวลเท่า 
๒.   นางสาวเดือนเพ็ญ เขียวรัมย ์
๓.   นางสาวพรรณี อุตรรัมย์ 
๔.   นางสาวตรีรัตน์   ประทุมตรี 
๕.   นางอรดี     ศรีรัตน์  
๖.   นายธรรมธาราธาร   เข็มบุปผา 

๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๑.  นายวิรชั      หมวดประโคน 
๒.  นายสมจิตร    เวียงใต้ 
๓.  นายชนเทพ  สังข์ทองหลาง 
๔.  นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 
๕.  นางสาวนิฤมล บุญลอย 
๖.  นางสาวนิภารัตน ์ ไชยริบูรณ์ 
๗.  นางสาววันทนา แผ้วพลสง  
๘.  นายพิพัฒน์  โสนะชัย 

 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 



๑.  นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง 
๒.  นางสาวจรรยา   คนชุม 
๓.   นางสาวจิตรลดา   โสนะชัย 
๔.  นางสาวศรินนา    แก้วสีเคน 
๕.  นายเปรมปรี    วาปีทะ 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑.  นางสาวดวงใจ แสนกล้า 
๒.  นางปุณิศา  นพคุณ 
๓.  นางอัจฉรา  เคยพุดซา 
๔.  นางสาวดารารัตน์   อัตโยโค 
๕.  นางสาวรัศม ี    ทิรอดรัมย์ 
๖. นางสาวอัจฉรา    เคยพุดซา 

  ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. นางสาวสุภารัตน์   เหลืองรัตนวิมล 
๒. นางลำเพยพรรณ    พิมพ์จันทร์  
๓. นางสาวมะลิ    ทนกระโทก 
๔. นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา   

  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑.  นางรวงทอง  ศรีศุภมิตร 
๒.  นางวิลาวลัย ์  บุญนำพา 
๓.  นางเมทิน ี  ราชวงศ ์
๔.  นางวัชราภรณ์   เยอะประโคน 
๕.  นายกฤตภาส  ฉะพรรณรังสี 
๖.  นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑. นายจตุพล     อ่อนสีทัน 
๒. นางสุชาดา    ประโมทะโก 
๓. นายประชาสันต์    สำเรียนรัมย์ 
๔. นางสาวจิราภรณ์    ประโมทะโก 
๕. นายกวีพงษ์    พลเสพ 
๖. นายตันติกร    สุขศรี 
๗. นางสาวละอองศรี   สุขทวี 
๘. นายอำนวย    สังข์ทองหลาง 

  ๒.๖ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๑. นายสุพจน์     มูลรังสี 
๒. นางสาวปิยะมาศ   ทองทั่ว 
๓. นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์ 
๔. นายธนกร  ทะสุนทร 

 



 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

   ๓.๑ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๑.  นางสาวชัญญานุช    เกิดผล  
๒.  นางนภาพร  บัตรประโคน 
๓.  นายโยธิน  เกิดสมบูรณ์ 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๑. นางชลลดา  ชิวรัมย์ 
๒. นางสาวปวีณา สารถ ี
๓. นางสาววิสา  จันบัวลา 
๔. นางสาวสายสุณี   เขียวรัมย ์
๕. นางสมใจ     เฮาประโคนมงคล 
๖. นายสาโรจน ์  บูชารัมย์ 
๗. นางสุรัชวดี     พิริยะตระกูล 
๘. นางสาวปารวี   ชมโคกกรวด 
๙. นางจีระวรรณ   เดชสันเทียะ 
๑๐. นายสิรภพ  วาปีโส 
๑๑. นายปิยะวุฒิ  ทุ่มโมง 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๑.  นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน  
    ๒.  นางสาวดวงดาว สำรวมจิต 
    ๓.  นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
    ๑.  นางสาวมะลิ   ทนกระโทก 

๒.  นางสาวปราณี   แสงรัมย์ 
๓.  นายชาญวิตต์   รอตภัย 

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. นางสาวสุภารัตน์   เหลืองรัตนวิมล 
๒. นางลำเพยพรรณ    พิมพ์จันทร์  
๓. นางสาวมะลิ    ทนกระโทก 
๔. นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา   

  มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
    ๑.  นางสาวดวงใจ แสนกล้า 
    ๒.  นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 
    ๓.  นางสาวดารารัตน์   อัตโยโค 

๔.  นางสาวรัศมี    ทิรอดรัมย์  
  มาตรฐานที่ ๕ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    ๑. นางพิศมัย     นพคุณ 



 
    ๒. นางสมพิศ  หมวดประโคน 

๓. นางวิจิตร  อาสาสุข 
๔. นางปาริชาติ  วาปีโส 
๕. นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 
๖. นางวรินทร  เอิบอิ่ม 
๗. นางสาวภาริณ ี วรรณทวี 
๘. นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 
๙. นางมลฤด ี  เฮงขวัญ  
๑๐. นางนัยนา  แก้วบ้านดู่ 

    ๑๑. นางสาวธัญญาลักษณ์  แก้วอำไพ 
มีหน้าที่  จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   เพ่ือทำหน้าที่  ติดตาม รวบรวม เอกสาร   
            หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละมาตรฐาน  ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกัน 
            คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสาร 
  ๑. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
  ๒. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว 
  ๓. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว 
  ๔. นางสาวรพีพร  จำปาพันธ์ 
  ๕. นายธนกร  ทะสุนทร 
มีหน้าที่  จัดพิมพ์  จัดรูปแบบ  เข้ารูปเล่ม จัดทำไฟล์แผ่น DVD รายงานตนเองของสถานศึกษา SAR ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และแก้ไขให้ถูกต้อง 
๕.  คณะกรรมการพิสูจน์อักษร 
  ๑.  นางสาวดวงใจ แสนกล้า 
  ๒.  นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
  ๓.  นางสาวดารารัตน ์ อัตโยโค 
  ๔.  นางรวงทอง  ศรีศุภมิตร  
มีหน้าที่  พิสูจน์อักษรรายงานตนเองของสถานศึกษา SAR ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หากเกิดปัญหา
หรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
    ลงชื่อ 
                  (นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 


