
 
 

 
 

 
 

โรงเรียนวิชชานารี ล าปาง 
ค าสั่งที่   20 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาสามารถน ามาตรฐาน
การศึกษาไปก าหนดเป็นค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการ
ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนวิชชานารี จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อ งกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

1. ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

นายเกรียง  ฐิติจ าเริญพร             ประธาน/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
นายปราโมทย์   วรพิธเบญจา  กรรมการ 
นางสาวอรุณี  นามวงค์กา  กรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแก้ว   กรรมการ 
นางสาวดารุณี  แสนใจกล้า  ผู้แทนครู 
นางรัตนาภรณ์  อยู่เป็นสุข  ผู้แทนผู้ปกครอง 
นางสาวสุรภ ี  วงค์ไพบูลย์  ผู้จัดการ – ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชชานารี 
 
 
 

 



 
 

 
 

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี   
นางยุพิน  ศิริพันธุ์ ประธานชมรมผู้ปกครองฯ 
นายเฉลิม    วิปันโส รองประธานชมรมผู้ปกครองฯ 
นางสลักจิต    ใจน้อย     เลขานุการ 
นางรัตญา  แก้วสาร     ผู้ช่วย เลขานุการ 
นางพินรัฐ  สายสี        เหรัญญิก 

 
 
2.คณะกรรมการด าเนินงาน 
หน้าที่  จัดรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแล้วจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

นายมนตรี  ขัดสีใส  อนุศาสก / หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
นางสุวารี  เกี๋ยงค า  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นางอัมพรรัตน์            วงศ์สรรเสริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางพินรัฐ  สายสี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
คณะกรรมการระดับปฐมวัย 
หน้าที่  จัดรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแล้วจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

นางสาววิยะดา  เล้วอน    
นางสาวชมชนก  ธัญชโนทัย   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ  
นางธัญภา  เทพมหานิล   

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
นางเพ็ญพรรณ์  สร้อยสุวรรณ    
นางสาวอ าพร  ค าอ้ายปวน  

 
คณะกรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน้าที่ จัดรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแล้วจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 
 



 
 

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นางอัมพรรัตน์   วงศ์สรรเสริญ 
นางสาวธีรินทร์รัตน์  เรืองนุ้ย 
นางศิวพร   ฝั้นสืบ 
นางสาวสุทธินันท์  กันทะวะ 
นางณัฐพัชร์                  สุวรรณมงคล 
นางสาวภัทรชนก            ไชยทนุ 
นางสาวทิพย์ลดา            เครือวงค์เป็ง 
นางสมพิศ           จงรักษ์ 
นางสาวไอลัดดา             ทองจูด 
นางสาวนารีณัฐ     วงศ์ศาลา 
นางสาวเพ็ญนภา            มโนปิง 
นายปิยวัตร                   วรรณจักร์ 
นางวรรณพร                 อาดย่อแฮ 
นายไตรภัทร                  ศรีม่วง 
นายสัญชัย              เพ่งผล 
นางสาวพิชชานันท์    สันยะสิน 
นางรวีวรรณ  ฆรวัณณ์ 
นางสาวภัทรวดี                 ไชยวงค ์
นางสาวกรรณิการ์             ค าอ้าย 
นางสาวนิศาชล  เลิศบุณยสิทธิ์ 
นางวันทนา     วรรณารักษ์ 
นายธนวัฒน์                     ใจกันทา 
นางสาวจุฑารัตน์               ใจวังเย็น 
นางสลักจิต      ใจน้อย   
นางสาวกาญจนา               วิชัยค า 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
นางพินรัฐ    สายสี 
นางประภัสสร             ธรรมอักษร 
นายอารีฟีน                 อับดุลอารี 
นางสาวพิเชฐกาญจน      ปันสาละนันท์ 
นายนิคม     ม่านแก้วจู  



 
 

 
 

นายมงคล    แจ้งมงคล  
นายเทอดศักดิ์       ไชยสมปาน  
นางสาวกาญจนา    วิชัยค า   
นายเสรี      วงศ์สรรเสริญ  
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

นายมนตรี  ขัดสีใส    
นางพินรัฐ  สายสี     
นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย  
นางวรรณพร  อาดย่อแฮ   
นางสาวนิศาชล  เลิศบุณยสิทธิ์     
นางสาวจุฑารัตน์  ใจวังเย็น    
   

 สั่งมา ณ   วันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
    ลงชื่อ  
         ( นางสาวสุรภี  วงค์ไพบูลย์ ) 
     ผู้จัดการ – ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชชานารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

โรงเรียนวิชชานารี ล าปาง 
ค าสั่งที่ 21 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  โรงเรียนวิชชานารี จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
ที่ปรึกษา 
 นางสาวสุรภ ี  วงค์ไพบูลย์  ผู้จัดการ – ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชชานารี 
 
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ศน. ณัชชา                 ถาวร   ศึกษานิเทศก์ ช านาญพิเศษ 

ศน.ปรียาดา               ติ๊บตึง   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
 

1. การตรวจประเมินระดับปฐมวัย 
หน้าที ่ 1.พัฒนาเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

2. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3. แจ้งผลให้คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือพัฒนาต่อไป 

ผู้ตรวจมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
 นายมนตรี    ขัดสีใส  อนุศาสก /ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
 นางพินรัฐ    สายสี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้ตรวจมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 นางสุวารี    เกี๋ยงค า  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ผู้ตรวจมาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 นางอัมพรรัตน์   วงศ์สรรเสริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 



 
 

 
 

2.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน้าที ่ 1.พัฒนาเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

2. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3. แจ้งผลให้คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือพัฒนาต่อไป 

ผู้ตรวจมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 นายมนตรี  ขัดสีใส  อนุศาสก /ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
 นางพินรัฐ  สายสี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้ตรวจมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร 
 นางสุวารี  เกี๋ยงค า  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ผู้ตรวจมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นางอัมพรรัตน์  วงศ์สรรเสริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
3. คณะกรรมการติดตาม ด าเนินงานและรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย   
หน้าที ่ 1.พัฒนาเครื่องมือในการตรวจการประเมินตามประเด็นพิจารณา 

2. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประเด็นพิจารณา 
3. รวบรวมข้อมูล รายงานต่อกรรมการตรวจ  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ด้านพัฒนาการด้านร่างกาย    

นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 

ด้านพัฒนาการด้านอารมณ์  
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ 
นางสาวอ าพร  ค าอ้ายปวน 

ด้านพัฒนาการด้านสังคม  
นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 
นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ 
นางเพ็ญพรรณ  สร้อยสุวรรณ 

ด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา  
นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 
นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ 
นางเพ็ญพรรณ  สร้อยสุวรรณ 



 
 

 
 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 หลักสูตรสถานศึกษา       

นางสาวจินตภาส์            อินทชาญ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน        

นางสาวจินตภาส์            อินทชาญ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   

นางสาวจินตภาส์            อินทชาญ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   

นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 
นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางเพ็ญพรรณ  สร้อยสุวรรณ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 
นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางเพ็ญพรรณ  สร้อยสุวรรณ 

2.6 ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
          นางสาวจินตภาส ์  อินทชาญ 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 
นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ 
นางเพ็ญพรรณ  สร้อยสุวรรณ 

                     นางสาวอ าพร  ค าอ้ายปวน 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 
นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ 
นางเพ็ญพรรณ  สร้อยสุวรรณ 
นางสาวอ าพร  ค าอ้ายปวน 
 



 
 

 
 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 
นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ 
นางเพ็ญพรรณ  สร้อยสุวรรณ 

                     นางสาวอ าพร  ค าอ้ายปวน 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

นางสาวชมชนก            ธัญชโนทัย 
นางสาววิยะดา  เล้วอน 
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ 
นางเพ็ญพรรณ  สร้อยสุวรรณ 

                     นางสาวอ าพร  ค าอ้ายปวน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน้าที ่ 1.พัฒนาเครื่องมือในการตรวจการประเมินตามประเด็นพิจารณา 

2. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประเด็นพิจารณา 
3. รวบรวมข้อมูล รายงานต่อกรรมการตรวจ  

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
         ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  
  นางสมพิศ     จงรักษ์ 

 นางสาวไอลัดดา            ทองจูด 
นางสาวนารีณัฐ    วงศ์ศาลา 
นางสาวเพ็ญนภา           มโนปิง 
นายปิยวัตร                  วรรณจักร์ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
นางวรรณพร                   อาดย่อแฮ 
นายไตรภัทร                    ศรีม่วง 
นายสัญชัย               เพ่งผล 

 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
นางสาวธีรินทร์รัตน์          เรืองนุ้ย 



 
 

 
 

นางศิวพร      ฝั้นสืบ 
นางสาวสุทธินันท์              กันทะวะ 
นางณัฐพัชร์                    สุวรรณมงคล 
นางสาวภัทรชนก               ไชยทนุ 
นางสาวทิพย์ลดา               เครือวงค์เป็ง 

  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ   แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
          ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  
  นางรวีวรรณ      ฆรวัณณ ์
  นางพินรัฐ      สายส ี

นางสาวภัทรวดี                 ไชยวงค์ 
นางสาวกรรณิการ์              ค าอ้าย 

 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

นางสาวนิศาชล      เลิศบุณยสิทธิ์ 
ครูประจ าชั้น ป.1-ม.6   

 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาวนิศาชล      เลิศบุณยสิทธิ์ 
นางวันทนา      วรรณารักษ ์
นายธนวัฒน์                     ใจกันทา 

 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

นางอัมพรรัตน์     วงศ์สรรเสริญ 
ครูผู้สอนประจ าวิชา ป.1 – ม.6  

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ 

            นางสาวจุฑารัตน์           ใจวงัเย็น 
นางสมพิศ     จงรักษ์ 
นางไอลัดดา  ทองจูด 
นางสาวนารีณัฐ    วงศ์ศาลา 
นางสลักจิต   ใจน้อย   
นางสาวกาญจนา            วชิัยค า 



 
 

 
 

 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

นางพินรัฐ    สายสี 
นางณัฐพัชร์  สุวรรณมงคล 
ครูประจ าชั้น ป.1-ม.6 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
นางประภัสสร             ธรรมอักษร 
นายอารีฟีน                 อับดุลอารี 
ครูประจ าชั้น ป.1-ม.6 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
นางพินรัฐ   สายสี 
นางสาวพิเชฐกาญจน     ปันสาละนันท์ 
ครูประจ าชั้น ป.1-ม.6 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
นายนิคม     ม่านแก้วจู (สุขภาวะทางร่างกาย) 
นายมงคล    แจ้งมงคล (สุขภาวะทางร่างกาย) 
นายเทอดศักดิ์       ไชยสมปาน (สุขภาวะทางร่างกาย) 
นางสาวกาญจนา    วิชัยค า  (สุขภาวะทางร่างกาย) 
นายเสรี       วงศ์สรรเสริญ (จิตสังคม) 
ครูประจ าชั้น ป.1 – ม.6     (จิตสังคม) 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

นายมนตรี  ขัดสีใส  อนุศาสก /หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
นางพินรัฐ  สายสี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
นางสุวารี  เกี๋ยงค า  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นางอัมพรรัตน์  วงศ์สรรเสริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



 
 

 
 

 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางอัมพรรัตน์  วงศ์สรรเสริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางสุวารี  เกี๋ยงค า  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นางสาวธีรินทร์รัตน์        เรืองนุ้ย  หัวหน้าระดับ ป.1-3 
นางวรรณพร                อาดย่อแฮ หัวหน้าระดับ ป.4-6 
นางสาวนิศาชล  เลิศบุณยสิทธิ์ หัวหน้าระดับ ม.1-3 
นางสาวจุฑารัตน์           ใจวงัเย็น     หัวหน้าระดับ ม.4-6 

 
 
 สั่งมา ณ   วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
     ลงชื่อ  
 
            ( นางสาวสุรภี  วงค์ไพบูลย์ ) 
              ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชชานารี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
โรงเรียนวิชชานารี ล าปาง 

ค าสั่งที่  22 /2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2563 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 โรงเรียนวิชชานารี จะด าเนินการจัด เขียนรายงานประเมินตนเองประจ าปี   2563 เพ่ือให้             
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 
2563  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการเขียนรายงานประจ าปี  
   หน้าที ่ รวบรวมข้อมูล เขียนร่างรายงานประจ าปี  

นายมนตรี            ขัดสีใส  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
นางสุวารี         เกี๋ยงค า            ผูช้่วยผู้จัดการ  
นางอัมพรรัตน์       วงศ์สรรเสริญ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางพินรัฐ        สายสี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ ตัวแทนระดับอนุบาล 
นางวิยะดา  เล้วอน   ตัวแทนระดับอนุบาล 
นางอ าพร              ค าอ้ายปวน ตัวแทนระดับอนุบาล 
นางสาวธีรินทร์รัตน์     เรืองนุ้ย  ตัวแทนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางวรรณพร            อาดย่อแฮ ตัวแทนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางนิศาชล  เลิศบุณยสิทธิ์ ตัวแทนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. คณะกรรมการจัดพิมพ์ เรียบเรียงตรวจสอบ 
หน้าที่   จัดพิมพ์ท ารูปเล่มและลงข้อมูลในแผ่น CD และส่งต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1.นางสาวลักษณ์  ธีระบรรจง 
2.นางพิศมัย  เอ้ียงทอง 
สั่งมา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

    ลงชื่อ   
 
            ( นางสาวสุรภี  วงค์ไพบูลย์ ) 
     ผู้จัดการ – ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชชานารี 



 
 

 
 

 
 

โรงเรียนวิชชานารี ล าปาง 
ค าสั่งที่   23 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565  
 และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โรงเรียนวิชชานารี จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565 เพ่ือให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
 
1. ที่ปรึกษา 
   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

นายเกรียง  ฐิติจ าเริญพร             ประธาน/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
นายปราโมทย์   วรพิธเบญจา  กรรมการ 
นางสาวอรุณี  นามวงค์กา  กรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแก้ว   กรรมการ 
นางสาวดารุณี  แสนใจกล้า  ผู้แทนครู 
นางรัตนาภรณ์  อยู่เป็นสุข  ผู้แทนผูปกครอง 
นางสาวสุรภ ี  วงค์ไพบูลย์  ผู้จัดการ – ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชชานารี 

   คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี   
นางยุพิน  ศิริพันธุ์   ประธานชมรมผู้ปกครองฯ 
นายเฉลิม    วิปันโส   รองประธานชมรมผู้ปกครองฯ 
นางสลักจิต    ใจน้อย      เลขานุการ 
นางรัตญา  แก้วสาร      ผู้ช่วย เลขานุการ 
นางพินรัฐ  สายสี         เหรัญญิก 
 
 
 

 



 
 

 
 

2.คณะกรรมการด าเนินงาน 
  หน้าที่  จัดรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแล้วจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565 

นายมนตรี  ขัดสีใส  อนุศาสก / ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
นางสุวารี  เกี๋ยงค า  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นางอัมพรรัตน์            วงศ์สรรเสริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางพินรัฐ  สายสี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
คณะกรรมการระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

นางสาววิยะดา  เล้วอน    
นางสาวชมชนก  ธัญชโนทัย   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
นางสาวจินตภาส์  อินทชาญ  
นางธัญภา  เทพมหานิล   

มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
นางเพ็ญพรรณ์  สร้อยสุวรรณ   
นางสาวอ าพร  ค าอ้ายปวน  

 
คณะกรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน้าที่ จัดรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแล้วจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นางอัมพรรัตน์   วงศ์สรรเสริญ 
นางสาวธีรินทร์รัตน์  เรืองนุ้ย 
นางศิวพร   ฝั้นสืบ 
นางสาวสุทธินันท์  กันทะวะ 
นางณัฐพัชร์                  สุวรรณมงคล 
นางสาวภัทรชนก            ไชยทนุ 
นางสาวทิพย์ลดา            เครือวงค์เป็ง 
นางสมพิศ           จงรักษ์ 
นางสาวไอลัดดา             ทองจูด 
นางสาวนารีณัฐ     วงศ์ศาลา 
นางสาวเพ็ญนภา            มโนปิง 



 
 

 
 

นายปิยวัตร                   วรรณจักร์ 
นางวรรณพร                 อาดย่อแฮ 
นายไตรภัทร                  ศรีม่วง 
นายสัญชัย              เพ่งผล 
นางสาวพิชชานันท์    สันยะสิน 
นางรวีวรรณ  ฆรวัณณ์ 
นางสาวภัทรวดี                 ไชยวงค์ 
นางสาวกรรณิการ์             ค าอ้าย 
นางสาวนิศาชล  เลิศบุณยสิทธิ์ 
นางวันทนา     วรรณารักษ์ 
นายธนวัฒน์                     ใจกันทา 
นางสาวจุฑารัตน์               ใจวังเย็น 
นางสลักจิต      ใจน้อย   
นางสาวกาญจนา               วิชัยค า 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
นางพินรัฐ    สายสี 
นางประภัสสร             ธรรมอักษร 
นายอารีฟีน                 อับดุลอารี 
นางสาวพิเชฐกาญจน      ปันสาละนันท์ 
นายนิคม     ม่านแก้วจู  
นายมงคล    แจ้งมงคล  
นายเทอดศักดิ์       ไชยสมปาน  
นางสาวกาญจนา    วิชัยค า   
นายเสรี      วงศ์สรรเสริญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

นายมนตรี  ขัดสีใส    
นางพินรัฐ  สายสี    
นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย  
นางวรรณพร  อาดย่อแฮ   
นางสาวนิศาชล  เลิศบุณยสิทธิ์     
นางสาวจุฑารัตน์  ใจวังเย็น    
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โรงเรียนวิชชานารี ล าปาง 
ค าสั่งที่  24 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสารสนเทศ ปีการศึกษา  2563 
............................................................................................................................. ........................................... 

โรงเรียนวิชชานารี จะด าเนินการจัดการสารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานภายใน
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  ดังนี้ 
1.คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
หน้าที ่  รวบรวมข้อมูล สารสนเทศแล้วสรุปเป็นรายงาน  

1.1.กรรมการข้อมูลพ้ืนฐาน ตอนที่ 1   สารสนเทศพ้ืนฐาน   
  นายมนตรี            ขัดสีใส            

1.2. กรรมการข้อมูลพ้ืนฐาน ตอนที่ 2   สารสนเทศของนักเรียน ครู บุคลากร   
    นางอัมพรรัตน์      วงศ์สรรเสริญ   งานบุคลากร  

นางพิศมัย   เอ้ียงทอง  เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน 
1.3. กรรมการรวบรวมผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียน  

    นางอัมพรรัตน์     วงศ์สรรเสริญ    ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน  
นางพินรัฐ            สายสี   ผลงานนักเรียนทางกิจการนักเรียนตามกิจกรรมพัฒนา 

                                ผู้เรียนและกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ฯ 
นายมนตรี           ขัดสีใส           ผลงานนักเรียนทางฝ่ายศาสนกิจ  

1.4. กรรมการสารสนเทศเกี่ยวอาคารสถานที่จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้  
                 นางสวุาร ี   เกี๋ยงค า          ผูช้่วยผู้จัดการ   

1.5.กรรมการสารสนเทศเกี่ยวกับงบประมาณโรงเรียน  
นางสุวารี           เกี๋ยงค า     ผู้ช่วยผู้จัดการ   
นางสาวดารุณี       แสนใจกล้า     เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
นางสาวปวีณา       กันทะวะ       เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2. คณะกรรมการจัดพิมพ์ เรียบเรียงตรวจสอบ 
หน้าที ่ จัดพิมพ์ท ารูปเล่ม และส่งต่อผู้อ านวยการ 

นางสาวลักษณ์   ธีระบรรจง 
นางพิศมัย  เอ้ียงทอง 
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