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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
แผนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษาและบุคลากร 

งานวิจัย นโยบายและแผน 
ปีการศึกษา 2562 
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คำนำ 
 

 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานสรุปแผนมาตฐานการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้  1.) เพ่ือดำเนินการจัดระบบประกันคุณภาพว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 
ให้ครบทั้ง 4 มาตรฐาน  2.) เพ่ือประสานการดำเนิน- งานในการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  3.) เพ่ือ
ดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ  4.) เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาแต่ละเดือน/ปี  
 ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมผู้จัดทำขอขอบพระคุณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   ที่เอ้ืออำนวยความสะดวก
ของสถานที่ในการจัดกิจกรรม   ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการที่ส่งเสริมสนับสนุน    คอยให้คำแนะนำด้านการ
จัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี    ผู้จัดทำหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
         
                          คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา 
                 ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
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รายงานสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม   
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร (แผนงานมาตรฐานการศึกษา)   

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์   ปีการศึกษา 2562 
************************************************************************** 

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจขอ้ที ่  6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อที่  1     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสมศ.รอบสี่ :มาตรฐานที ่  2    ประเด็นที่  2.1,2.2   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที ่  2    ตัวบ่งชี้ท่ี    2.1,2.2    
 
1. ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวดวงใจ  แสนกลา้      

  
2. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศกึษา 2562   
3. เป้าหมาย    

3.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีการดำเนินการจัดระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใหม่  
  2. มีการประสานการดำ- เนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  3. มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  4. มีการสรุปผลการดำเนิน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแต่ละภาคเรียน 

     3.3  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

   1. มีการประสานการดำเนินงานเป็นปัจจุบัน 
2. มีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน 

  3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
 

4.  สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 

 เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนงานมาตรฐานการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อย่างมีคุณภาพโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ

ดำเนินงาน  เช่น  มีการจัดอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกำหนดเป้าหมายปี

การศึกษา 2562 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดปฏิทินการประกันคุณภาพอย่างชัด 
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นิเทศ กับกับติดตามการดำเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการดำเนินการ เพื่อ

หาแนวทางแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  โดยมีกระบวนการดำเนินการดังนี้ 

1..ขั้นวางแผน(P :  PLAN) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการต่อไปนี้ 

  1.1.1 เตรียมแต่งตั้งกรรม- การประกันคุณภาพภายใน 
  1.1.2 เตรียมประชุมคณะ กรรมการประกันคุณภาพภายใน 
  1.1.3 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 
  1.1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน เช่น ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในฯลฯ 
 

2.ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
    2.1 จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในและนำเสนอให้ผู้อำนวยการลง
นามอนุมัติการแต่งตั้ง 
  2.2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแผนงานประกัน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 
  2.3 จัดทำเอกสาร เครื่องมือการประกันคุณภาพภายในและที่เก่ียวข้อง  
  2.4 จัดทำตารางและปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 
  2.5 ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 
  2.6 ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 
 

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK) 
  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำ- เนินงานตามแผน 
  3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
  3.3 ทบทวน/แก้ไข  ปรับปรุงเครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน 
  3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน 

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A :  ACT) 
  4.1 สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
  4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
5. งบประมาณ 

ตัง้ไว ้ 8,600     บาท  จ่ายจรงิ   8,600     บาท  คงเหลอื       บาท 
เกนิงบประมาณทีต่ัง้ไว ้        บาท   เนื่องจาก      
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6.  วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 6.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
  1. แบบสรุปผลการดำเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละฝ่าย  
  2. ตรวจนับรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2562 (SAR) 

 
 6.2  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  1. กำหนดแบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละฝ่ายตาม
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน นำเสนอผู้บริหาร  
          2.   ให้แต่ละฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สรุปผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เพื่อสรุปผลในภาพรวมในระดับองค์กร (ระดับโรงเรียน) 

 
          6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยไดด้ำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดประชุมครูฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสรุปผลการดำเนินการของแต่ละฝ่าย  
2. จัดประชุมแต่ละฝ่ายเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 

SAR  ประจำปีการศึกษา  2562 
3. กำหนดวันประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 

 
7. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

โครงการ 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1      มีการประสานการดำเนินงาน
เป็นปัจจุบัน 

✓      จากดำเนินการมีการวางแผนประชุม
บอร์ดฝ่ายบริหาร การประชุมครู และการ
ประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละฝ่าย มีการ
ประสานงานเพ่ือติดตามนิเทศ การ
ดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด อยู่ในระดับ 
ดีมาก จากการสรุปแผนงานโครงการและ
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ที ่
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

โครงการ 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
2562    
 

2.    มีการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นปัจจุบัน 

✓     จากผลการดำเนินการและการจัดทำ
สรุปรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 
SAR ของทุกฝ่ายตามโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความ
พร้อมในการประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งได้รับการประเมินภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์  2563  โดยผลการประเมิน
ด้วยวาจา อยู่ในระดับดีเยี่ยม และการเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (สมศ.) 
ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม  2562  
ร่างประเมินผลอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุก
มาตรฐาน ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้น
พ้ืนฐาน 

3 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ✓     จากการตรวจสอบการสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2563  คิดเป็นร้อยละ  ........... 
บรรลุตามตัวชี้วัดของแต่ละแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม    

 
สรุปผลในภาพรวม 

6.1  จุดเด่นของการดำเนินงานแผนงานมาตรฐาน  ครั้งนี้ 
1.  ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  โดยการกำหนดแผนปฏิบัติการที่ 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และโครงสร้างการบริหาร 
2.  คณะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการวางแผน  ดำเนินการตามแผน  การ 

วัดผลประเมินผล  และการนำผลไปปรับปรุงแก้ไขจากปีการศึกษา  2563 
3  เป็นการบริหารแบบกระจายอำนาจให้ทุกฝ่าย คุณคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 

ในการดำเนินงานตามแผนงานฝ่าย 
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6.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  1.  ควรมีการอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจในการสรุปแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม 

เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินและผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2.  ควรมีการศึกษากรอบระยะเวลาในการสรุปแผนงาน และวางแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมของปีการศึกษาถัดไปและการประเมินประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจน และเหมาะสมกับการ

สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
 
 
ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ ...........................................................                    
             (นางสาวดวงใจ  แสนกล้า)                  (นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 
       หวัหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 

 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 



9 

 



10 

 



11 

 

 
 
 



12 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์ 
เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

 

 โดยที่มกีฎกระทรวง  ว่าดว้ยการประกนัคุณภาพการศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ลงวนัที่  ๒๐  กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้สถานศกึษาแต่ละแห่งจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา
แต่ละระดบัและประเภทการศกึษาที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารประกาศก าหนดพรอ้มทัง้
จดัท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จดัให้มีการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศกึษาตดิตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศกึษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษากระทรวงศกึษาธกิารกไ็ดอ้อกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่อง  ใหใ้ช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  และระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับ
สถานศกึษา  หน่วยงานต้นสงักดัและส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา  และมธัยมศกึษาในการพฒันา
สง่เสรมิสนบัสนุนก ากบัดแูลและตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์  จึงได้จดัท าประกาศเรื่อง  การ
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทัง้
บุคลากรทุกคนในโรงเรยีน  ผู้ปกครอง  และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา  และการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
 

         ประกาศ  ณ   วนัที ่ ๒๐  มถิุนายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นางสาวจ านนัท ์ ไพรงาม) 
            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 
 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
ฉบบัลงวนัท่ี  ๒๐  มิถนุายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 

............................................. 
มาตรฐานการศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
 มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน 
  ๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
  ๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
แต่ละมาตรฐานมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน 
 ๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
   ๑) มคีวามสามารถในการอ่าน  การเขยีน  การสือ่สาร  และการคดิค านวณ 
   ๒) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ  อภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็  และแกปั้ญหา 
   ๓) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
   ๔) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
   ๕) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
   ๖) มคีวามรู ้ ทกัษะพืน้ฐาน  และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 
 ๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
   ๑) การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
   ๒) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจติสงัคม 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 ๒.๑ มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
 ๒.๒ มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
              และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
 ๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
 ๒.๖ มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 
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มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 ๓.๑ จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ  และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติ
ได ้
 ๓.๒ ใชส้ือ่  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
 ๓.๓ มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
 ๓.๕ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการ
เรยีนรู ้
 
มาตรฐานที ่4 ดา้นการสง่เสรมิอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

 4.1  มคีวามรกัและเมตตา 

 4.2  มคีวามซื่อสตัย์ 

4.3  มคีวามกตญัญ ู

4.4  อยู่อย่างพอเพยีง 
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ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดบัการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบบัลงวนัท่ี  ๒๐  มิถนุายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 

 -------------------------------------- 
ตามทีม่ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ลงวนัที ่ ๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์จงึ
ปรบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของ
การพฒันาตามมาตรฐานการศกึษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมารยี์
อนุสรณ์ และการมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้ง ทัง้บุคลากร ทุกคนในโรงเรยีน ผูป้กครองเพือ่น าไปสูก่าร
พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา การประเมนิคุณภาพภายใน และเพือ่รองรบัการประเมนิ
คุณภาพภายนอก  

เพือ่ใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์มคีุณภาพและได้
มาตรฐาน จงึก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ เพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการประเมนิคุณภาพภายใน  
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๐  มถิุนายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นางสาวจ านนัท ์ ไพรงาม) 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  โรงเรียนมารียอ์นุสรณ์ บุรีรมัย์ 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
ตารางท่ี 35 : การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีนการสือ่สารและการคดิค านวณ 
  - รอ้ยละ 85 มทีกัษะในการอ่านสงูกว่าเกณฑต์ามทีส่ถานศกึษา 

ก าหนด 
   - รอ้ยละ 85 มทีกัษะในการเขยีนสงูกว่าเกณฑต์ามทีส่ถานศกึษา 

ก าหนด 
   - รอ้ยละ 90 มทีกัษะในการสือ่สารสงูกว่าเกณฑต์ามทีส่ถานศกึษา 

ก าหนด 
   - รอ้ยละ 90 มทีกัษะในการคดิค านวณสงูกว่าเกณฑต์ามที่
สถานศกึษา 

ก าหนด 

 

     ๒)   มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหค์ดิอย่างมวีจิารณญาณอภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 
             -  รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนมสีามารถในการคดิวเิคราะหค์ดิอย่างมี
วจิารณญาณใคร่ครวญไตร่ตรองโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจมกีาร
อภปิรายความคดิเหน็และแกปั้ญหาอย่างมเีหตุผล 

 

     3) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
            - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 มคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ดด้ว้ย
ตวัเองและการท างานเป็นทมีโดยผ่านกระบวนการใชห้อ้งสมุดโรงเรยีนอยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 
            - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 มคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ดด้ว้ย
ตวัเองในการท างานเป็นทมีโดยผ่านกระบวนการท างานโครงงาน 1 
หอ้งเรยีนหรอืคุณธรรมและโครงงานอื่นๆอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
            - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 มคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ดด้ว้ย
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ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

ตวัเองและการท างานเป็นทมีโดยผ่านกระบวนการความรูแ้บบ STEM 
&STREAMSS อยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
 
     ๔)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
            - รอ้ยละ 80 ของผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
            - รอ้ยละ 88 ของผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใน
การสือ่สาร 

 

     ๕)  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
            - รอ้ยละ 80 ของผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย ไดผ้ล
การเรยีนระดบั 3 ขึน้ไป 
            - รอ้ยละ 70 ของผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์
ไดผ้ลการเรยีนระดบั 3 ขึน้ไป 
            - รอ้ยละ 80 ของผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์
ไดผ้ลการเรยีนระดบั 3 ขึน้ไป 
            - รอ้ยละ 85 ของผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ไดผ้ลการเรยีนระดบั 3 ขึน้ไป 
            - รอ้ยละ 80 ของผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสุขศกึษาและพล
ศกึษา ไดผ้ลการเรยีนระดบั 3 ขึน้ไป 
            - รอ้ยละ 85 ของผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการงานอาชพีและ
เทคโนโลย ีไดผ้ลการเรยีนระดบั 3 ขึน้ไป 

 

     ๖) มคีวามรูท้กัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 
            - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 มคีวามรูท้กัษะพืน้ฐานในการจดัการเจตคตทิีด่ี
พรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ 
           - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 มคีวามรูท้กัษะพืน้ฐานในการจดัการเจตคตทิีด่ี
เกีย่วกบัการท างานหรอืงานอาชพี 

  

๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ 
      ๑) การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
         -  รอ้ยละ 90 ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมเป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรม 
         -  รอ้ยละ 90 ผูเ้รยีนเคารพในทุกกตกิา 
         -  รอ้ยละ 90 ผูเ้รยีนมจีติส านึกตามทีส่ถานศกึษาก าหนดโดยไม่ผดิ
กบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดงีามของสงัคม 
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ค่าเป้าหมาย 
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      ๒) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
         -  ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90  มคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่และเหน็คุณค่าของความ
เป็นไทย มสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณีไทยรวมทัง้ภูมิ
ปัญญาไทย 

 

      ๓) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
            - รอ้ยละ 85 ของผูเ้รยีนมกีารยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความ
แตกต่างและหลากหลายตามหลกัสตูรของสถานศกึษา 
            - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 ยอมรบัและอยู่ร่วมกนับนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในดา้นเพศอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
           - ผูเ้รยีนรอ้ยละ  85 ยอมรบัไดอ้ยู่ร่วมกนับนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในดา้นวยัอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
           - ผูเ้รยีนรอ้ยละ  85 ยอมรบัและอยู่ร่วมกนับนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในดา้นเชือ้ชาตอิยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
           - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 ยอมรบัและอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในดา้นศาสนาในระดบัดขีึน้ไป 
           - ผูเ้รยีนรอ้ยละ  85 ยอมรบัและอยู่ร่วมกนับนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในดา้นภาษาและวฒันธรรมและประเพณีอยู่ในระดบัดขีึน้ 

 

      ๔) มสีุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม 
- รอ้ยละ 85 ของผูเ้รยีนมนี ้าหนกัสว่นสงูตามเกณฑ์ 
- รอ้ยละ 90 ของผูเ้รยีนมกีารรกัษาสุขภาพจติอารมณ์และสงัคม 
- รอ้ยละ 85ของผูเ้รยีนมกีารรกัษาสุขภาพจติอารมณ์และสงัคมรอ้ย
ละ  

ช่วงวยั 
- รอ้ยละ 95 ของผูเ้รยีนสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข
เขา้ใจ 

ผูอ้ื่นไม่มคีวามขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
 
 
 
 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ  ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

     ๑) เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน
สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษาเป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิอยู่ในระดบั
คุณภาพยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 

 

       ๒)  มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีช่ดัเจนสง่ผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
             - โรงเรยีนมกีารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีช่ดัเจนและมี
ประสทิธภิาพ  รอ้ยละ 85 
             - โรงเรยีนมกีารบรหิารอตัราก าลงัและทรพัยากรทางการศกึษา
รอ้ยละ 85 
             - โรงเรยีนมรีะบบช่วยเหลอืดแูลนกัเรยีนอย่างต่อเนื่องรอ้ยละ 85 
             - โรงเรยีนมกีารนิเทศภายในอย่างเป็นระบบรอ้ยละ 85 
 

 

       ๓)  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตาม
หลกัสตูรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 

 

       ๔)  ครแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
             -  โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์สง่เสรมิสนบัสนุนพฒันาครบูุคลากรใหม้ี
ความเชีย่วชาญวชิาชพีรอ้ยละ 91 
             -  โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์จดัใหม้ชีุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีมาใช้
ในการพฒันาและเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 

 

       ๕)  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการ
เรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ ระดบัยอดเยี่ยม 
             -  สถานศกึษามกีารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใน
หอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูแ้ละมคีวามปลอดภยั อยู่ในระดบัยอด
เยี่ยม 
             -  สถานศกึษามกีารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายนอก
หอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละมคีวามปลอดภยั อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
             -  สถานศกึษามกีารจดัการสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูแ้ละมคีวามปลอดภยั อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
 
 

 

       ๖)  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและ   
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ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

การจดัการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
             - สถานศกึษาจดัระบบการพฒันาในการบรหิารจดัการและการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษารอ้ยละ 90 
             - สถานศกึษาจดัระบบการจดัหาการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่ใชใ้นการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพของ
สถานศกึษารอ้ยละ 90 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 

ยอดเยี่ยม 

     ๑)  ครรูอ้ยละ  95  จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิตาม
มาตรฐานการเรยีนรูต้วัชีว้ดัของหลกัสตูรสถานศกึษาและสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 
     ๒) ครรูอ้ยละ 90 ใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรู ้
     ๓) ครรูอ้ยละ 90 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพฒันาผูเ้รยีน 
     ๔) ครรูอ้ยละ  85 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
     ๕) ครรูอ้ยละ  85  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่
พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 

  

มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

1) มคีวามรกัและเมตตา 
 - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มคีวามรกัเมตตาตนเองและผูอ้ื่นมนี ้าใจแบ่งปัน
และช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75 มคีวามสุภาพอ่อนโยน 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75 รูจ้กัใหอ้ภยั 

 

2) มคีวามซื่อสตัย์ 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75 มคีวามซื่อสตัยต์่อตนเองและผูอ้ื่นในระดบัดขีึน้
ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75 มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเองระดบัดขีึ้น
ไป        
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75 มรีะเบยีบวนิยัในตนเองในระดบัดขีึน้ไป 
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3) มคีวามกตญัญู 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มคีวามกตญัญตู่อผูม้พีระคุณอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มคีวามนอบน้อมตระหนกัในความดทีีผู่อ้ ื่นมอบ
ใหต้นเองอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 รูจ้กัตอบแทนคุณรูคุ้ณสถาบนัและแผ่นดนิอยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 

 

4) อยู่อย่างพอเพยีง 
      - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70 รูจ้กัประหยดัอดออมอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
      - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70 มคีวามพอใจในสิง่ทีต่นเองเป็น 
      - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70 มชีวีติอยู่อย่างเรยีบง่าย 

 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศกึษาขอ้มลูเดมิ ผลการประเมนิต่าง ๆ ทีผ่่านมา เพือ่เป็นขอ้มลูฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดบัคุณภาพ ๕ ระดบั เพือ่ให้ 

สอดคลอ้งกบัการประเมนิ ดงันี้  
ตารางเทยีบเคยีง 
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดบัคณุภาพ ร้อยละ 

ระดบั ๕    ยอดเยีย่ม รอ้ยละ 90 ขึน้ไป 
ระดบั ๔    ดเีลศิ รอ้ยละ 80 – 89 
ระดบั ๓    ด ี รอ้ยละ 70 – 79 
ระดบั ๒    ปานกลาง รอ้ยละ 60 – 69 
ระดบั ๑    ก าลงัพฒันา รอ้ยละ   0 – 59 
 
  ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเดน็พจิารณา จะก าหนดเป็นระดบัคุณภาพ หรอื 
เป็นรอ้ยละตามความเหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา 
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ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 

ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

 

 โดยที่มีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ลงวันที่   ๒๐  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผน
ที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการ
ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  และเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือ
เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
มัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

         ประกาศ  ณ   วันที่ ๒๐ มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
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            ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 

การประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  ๔  มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

  มาตรฐานที่  ๔ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

              การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ๔.๑  มีความรักและเมตตา 

 ๔.๒  มีความซื่อสัตย์ 
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 ๔.๓  มีความกตัญญู 
 ๔.๔  อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 -------------------------------------- 
ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
 
 
 



26 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 

  ๑.๑  ร้อยละ ๙๐.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได้ 

 

 ๑.๒ ร้อยละ ๙๐.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  

 ๑.๓ ร้อยละ ๙๐.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  

 ๑.๔ ร้อยละ ๙๐.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 
       แสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ ยอดเย่ียม  

  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนระดับ ยอดเย่ียม  

  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ระดับ ยอดเย่ียม  

  ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอระดับ ยอดเย่ียม 
  ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ระดับ  
ยอดเย่ียม 
  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

  ๓.๑ ร้อยละ ๙๕.00 ของครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม  
ศักยภาพ 

 

  ๓.๒ ร้อยละ ๙๕.00 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

 

  ๓.๓ ร้อยละ ๙๕.00 ของครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

 

  ๓.๔ ร้อยละ ๙๕.00 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้ 

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้  
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๑๗.  ตารางเทียบเคียง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเลิศ 

    ๔.๑ มคีวามรกัและเมตตา 
 - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ มคีวามรกัเมตตาตนเองและผูอ้ื่นมนี ้าใจแบ่งปันและช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ มคีวามสุภาพอ่อนโยน 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ รูจ้กัใหอ้ภยั 

 

    ๔.๒ มคีวามซื่อสตัย ์
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๕ มคีวามซื่อสตัยต์่อตนเองและผูอ้ื่นในระดบัดขีึน้ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๕ มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเองระดบัดขีึน้ไป        
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๕ มรีะเบยีบวนิัยในตนเองในระดบัดขีึน้ไป 

 

    ๔.๓ มคีวามกตญัญ ู
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ มคีวามกตญัญตู่อผูม้พีระคุณอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ มคีวามนอบน้อมตระหนกัในความดทีีผู่อ้ ื่นมอบใหต้นเองอยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ รูจ้กัตอบแทนคุณรูคุ้ณสถาบนัและแผ่นดนิอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 

 

     ๔.๔ อยู่อย่างพอเพยีง 
      - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๐ รูจ้กัประหยดัอดออมอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
      - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๐ มคีวามพอใจในสิง่ทีต่นเองเป็น 

          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๐ มชีวีติอยู่อย่างเรยีบง่าย 
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ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

ระดับ ๕    ยอดเยี่ยม รอ้ยละ 90 ขึน้ไป 
ระดับ ๔    ดีเลิศ รอ้ยละ 80 – 89 
ระดับ ๓    ดี รอ้ยละ 70 – 79 
ระดับ ๒    ปานกลาง รอ้ยละ 60 – 69 
ระดับ ๑    กำลังพัฒนา รอ้ยละ   0 - 59 
 
  ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพ 
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ประมวลภาพ 
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (สมศ.) 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ 
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คณะกรรมการเยี่ยมชม สัมภาษณ์ หาร่องรอยการประกันคุณภาพการศึกษา 
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เยี่ยมชมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง 
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เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
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การศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพโรงเรียนมารีพิทักษ์  
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์
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รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน 

 

 
คณะเยี่ยมชมห้องสมุด 
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ศึกษาดูเอกสารที่โรงเรียนเตรียมไว ้
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คณะผู้บริหารศึกษาดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
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ศึกษาดูงาน “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” 
คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมารีพิทักษ์นางรอง 

  ณ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์  วันอาทิตย์ท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
**************************************** 

08.20 น. -  คณะผู้บริหารและคณะครูที่มาศึกษาดูงาน เดินทางมาถึงโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
08.30 น. -  พิธีต้อนรับ     

-  พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูที่มาศึกษาดูงาน 
  -  จุดเทียนขอพรพระ โดย บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  

   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
  -  บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  กล่าวต้อนรับ  และแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ 
  -  ชมวีดีทัศน์  “การประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ ) 
  -  บรรยายการพัฒนาเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบนอก รอบสี่ 
                        โดยนางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
10.00 น. -  ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ครู   
11.30 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 น. -  สรุป ซักถาม และเสนอแนะ 
  -  บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กล่าวขอบคุณ คณะศึกษาดู
งาน 
  -  ร่วมบันทึกภาพ   
 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ที ่ 104 / 2562 

    เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน“ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” 
คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมารีพิทักษ์นางรอง  และโรงเรียนตุลยาธร 

ณ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์  วันอาทิตย์ท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

  ด้วยโรงเรียนมารีพิทักษ์  และโรงเรียนตุลยาธร  จะเดินทางมาศึกษาดูงาน “ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา”ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ในวันอาทิตย์ที่  18  สิงหาคม  2562   ณ   ห้องประชุม
วันทามารีย์                  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 1.  บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  

 2.  ซิสเตอรจ์ำนันท์  ไพรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  

 3.  นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

 4.  นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

 5.  นางพิศมัย  นพคุณ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 

 6.  นางภริตพร  นวลเท่า   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 7.  นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 8.  นายจตุพล  อ่อนสีทัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 9.  นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  

มีหน้าที ่   ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
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1. นายสมบัติ    พิมพ์จันทร์      ประธานกรรมการ 

มีหน้าที ่  เตรียมการพิธีการต้อนรับตั้งแต่ประธานเริ่มเข้าสู่โรงเรียน   และพิธีการในห้องประชุม 

3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับประธานและคณะครูศึกษาดูงาน 

 1.  นางพิศมัย  นพคุณ   ประธานกรรมการ 

2.  นางปาริชาติ  วาปีโส   กรรมการ 

3.  นางสาววรลักษณ์   กีรัตนส์  กรรมการ 

4.  นางอุไรวรรณ   ธนูศร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   เตรียมการต้อนรับประธานและคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 

 1.  นางวิลาวัลย์    บุญนำพา  ประธานกรรมการ 

 2.  นางลำเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์  กรรมการ 

มีหน้าที ่ รับรายงานลงทะเบียนคณะผู้บริหารและคณะครูที่มาศึกษาดูงาน 

5.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

1.  นางดวงจันทร์   ชุบรัมย์   ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวมะลิ   ทนกระโทก  กรรมการ 

3.  นางรวงทอง    ศรีศุภมิตร  กรรมการ 

4.  นางลำเพยพรรณ   พิมพ์จันทร์  กรรมการ 

5.  นางกลิ่นแก้ว   ทะสุนทร  กรรมการ 

 6.  นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์  กรรมการ 

 7. นางสาวพจนา  ศรีกระทุ่มา  กรรมการ 

 8. นายธรรมธารราธาร เข็มบุปผา  กรรมการ 



67 

 

 9.  นางสาวฉัตรแก้ว เปกรัมย์   กรรมการ 

10. นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์  กรรมการ 

11. นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วอำไพ  กรรมการ 

12. นางธนวรรณ  สนโศรก   กรรมการ 

13. นางสาวชรินรัตน์  นวะสิมัยนา  กรรมการ 

14. นางสาวภาริณี วรรณทวี  กรรมการ 

15. นางสาวดวงใจ แสนกล้า  กรรมการ 

16. นางสมพิศ  หมวดประโคน  กรรมการ 

17. นายวิรัช  หมวดประโคน  กรรมการ 

18. นายสมจิตร  เวียงใต้   กรรมการ 

19. นางอุไรวรรณ ธนูศร   กรรมการ 

 20. นางสาวยุพสา   ชุ่มเสนา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู ที่มาศึกษาดูงาน ตั้งแต่เช้า เช่น  อาหารเช้า อาหารกลางวัน 

6.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 

 1.  นางพิศมัย  นพคุณ   ประธานกรรมการ 

 2.  นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์  กรรมการ 

 3.  นายจตุพล  อ่อนสีทัน   กรรมการ 

 4.  นายชนเทพ  สังข์ทองหลาง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมสถานที่  ห้องประชุมเพ่ือใช้ในการต้อนรับคณะดูงานให้พร้อม 

 

 

7.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร 
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 1.  นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์  ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวรพีพร  พรลุชะ  กรรมการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารต่างๆเพ่ือนำมอบให้คณะผู้บริหาร ครูที่มาเยี่ยมชน เช่น  แผ่นพับ  วารสาร  

และแบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน  พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล 

8. ฝ่ายบันทึกภาพ 

1.  นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว  ประธานกรรมการ  

2.  นายจตุพล  อ่อนสีทัน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อโรงเรียน 

9.  คณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง 

 1.  นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์   ประธานกรรมการ 

 2.  นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์   กรรมการ 

มีหน้าที ่   มีหน้าที่เตรียมเครื่องเสียงและระบบภาพให้พร้อมใช้งานตลอดงาน 

 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

รับผิดชอบ  เรียบร้อย  และสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันที ่ 18 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

         ลงชื่อ  

                   ( ซิสเตอร์จำนันท์   ไพรงาม) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ประมวลภาพ 
การประกันคุณภาพภายใน จากฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑล นครราชสีมา 

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2563 
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คณะกรรมการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามคุณภาพการศึกษา 
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เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา 
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เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา 
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คณะกรรมการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา 
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คณะกรรมการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 


