คำนำ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่ วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึก ษา ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
๘ องค์ป ระกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือ เป็ น ส่ว นหนึ่ งของการบริห ารการศึก ษา เน้ น ความ
ต่อเนื่อง ๒) จัดทารายงานประจาปี ของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม และผล
การปฏิบตั ิงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ๕) นาผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ตลอดทัง้ เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนัน้ โรงเรียนมารีย์อนุ สรณ์ ได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปี ก
การศึกษาและได้จดั ทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลจากการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ เสนอต่อเขตพื้นที่และ สช. และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารในปี ต่อไป
และเป็ นฐานข้อ มู ล ส าหรับ เขตพื้น ที่น าไปใช้ ป ระโยชน์ รายงานหน่ ว ยงานต้ น สัง กัด และติด ตาม
ตรวจสอบและประเมิน คุ ณ ภาพภายใน โดยเขตพื้น ที่แ ละเป็ น ฐานข้ อ มูล ส าหรับ ใช้รบั การประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกจากส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุ กท่ านไว้ ณ โอกาสนี้ท่ีให้ค วาม
ร่วมมือในการจัดทารายงานครัง้ นี้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยดี

( ซิสเตอร์จาเนียร บุญทัน )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ ำ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
๑.๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑
๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา
๑
๑.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร
๒
๑.๔ ข้อมูลนักเรียน
๖
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)
๘
๑.๖ รางวัลทีโ่ รงเรียนได้รบั
๑๐
๑.๗ ข้อมูลอาคารสถานที่
๑๑
๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ
๑๑
๑.๙ สภาพชุมชนโดยรวม
๑๑
๑.๑๐ แหล่งเรียนรู้
๑๒
๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
๑๓
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมิ นตนเองของสถำนศึกษำ
๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
๑๕
๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๒๑
๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
๒๓
๒.๔ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
๒๔
๒.๕ สรุปผลการประเมินภาพรวม
๒๕
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
๒๗
ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก
๓๐
๔.๑ ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
๔.๒ มาตรฐานและค่าเป้ าหมายของสถานศึกษา
๔.๓ คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.๔ หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทัวไป
่
ชื่ อสถานศึ กษา โรงเรียนมารีย์อ นุ ส รณ์ ตัง้ อยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๓ ถนน บุรรี มั ย์ –
บรบือ ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ –
๖๑๑๙๘๐
โทรสาร ๐๔๔ – ๖๑๓๙๘๔
E – mail : ms_buriram@hotmail.com website : www.ms.ac.th
เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาการประถมศึกษา บุรรี มั ย์ เขต ๑
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา การจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ในทุกมิติ
วิ สยั ทัศน์ “ โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์เป็ นองค์กรการศึกษาคาทอลิก ทีเ่ ด่นคุณธรรม เลิศ
ล้าวิชาการ เชีย่ วชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสูส่ ากล ”
พันธกิ จ
๑. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผูม้ สี ว่ นได้เสียให้มอี ตั ลักษณ์
๔
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ได้มาตรฐานสูศ่ ตวรรษที่ ๒๑
๓. พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการเรียนรูแ้ ละใช้เทคโนโลยีเพือ่ ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
๕. การจัดการสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
๖. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มมี าตรฐานสูส่ ากล
เอกลักษณ์ “โรงเรียนเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูต้ ามวิถคี ริสต์”
อัตลักษณ์ “ลูกมารียร์ กั เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”

๒

รักเมตตา
รักตนเอง รักผูอ้ น่ื รักธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม รักสถาบันหลักของชาติ
เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้าใจ แบ่งปั น และช่วยเหลือผูอ้ ่นื อย่างสุภาพ
อ่อนโยน โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนและรูจ้ กั ให้อภัย
ซื่อสัตย์
ดารงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื
ไม่คดโกง ไม่ เบียดเบียนผูอ้ ่นื
กตัญญู
เคารพ เชื่อฟั ง ให้เกียรติบดิ ามารดา ผูม้ พี ระคุณ สถาบันหลักของ
ชาติ ธรรมชาติ มีความนบนอบ ตระหนักในความดีทผ่ี อู้ ่นื มอบให้ตน รูจ้ กั ตอบ
แทนบุญคุณ รูค้ ุณสถาบันและแผ่นดิน
พอเพียง
พอใจในสิง่ ทีต่ นเป็ นและประหยัดอดออม มีชวี ติ อยู่อย่างเรียบง่าย
สุภาพถ่อมตน ไม่ถอื ตัว ไม่ยดึ ติด
๑.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร
๑) จานวนครูและบุคลากร
เพศ (คน)
ประเภท
บุคลากร
ชาย หญิ ง
ผูร้ บั ใบอนุญาต
และผูจ้ ดั การ
ผูร้ บั ใบอนุญาต
และผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
ผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการ
ครู (บรรจุ)
ครูพเิ ศษ/ครู
ผูช้ ่วย (ไม่บรรจุ)
ครูต่างประเทศ

ระดับการศึกษา (คน)
รวม

ตา่ กว่า
ป.ตรี

ป.
ตรี

ป.โท

ป.เอก

หมา
ยเหตุ

๑

-

๑

-

-

-

๑

-

-

๑

๑

-

-

๑

-

-

๑

๑
๓

๒
๓

๒

-

-

๑๒
๑๕

๘๑
๖๐

๙๓
๗๕

๑
๒๒

๘๘
๕๓

๔

-

-

-

๒

๒

-

๑

๑

-

-

๓

๓

เพศ (คน)

ประเภท
บุคลากร

ระดับการศึกษา (คน)
รวม

ตา่ กว่า
ป.ตรี

ป.
ตรี

ป.โท

ป.เอก

หมา
ยเหตุ

ชาย

หญิ ง

พีเ่ ลีย้ ง

-

๑๗

๑๗

๖

๑๑

-

-

-

บุคลากรทางการ
ศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความ
ปลอดภัย
อื่น ๆ
(ระบุ
....................)

๖

๕

๑๑

-

๙

๒

-

-

๑๑
๒
๒

๒๕
-

๓๖
๒
๒

๓๖
๒
๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒) จานวนครูผสู้ อนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละค่าเฉลีย่ จานวนชัวโมงในการสอนของ
่
ครู ๑ คน
สาขาวิ ชา
๑. เทคโนโลยีการสือ่ สารการศึกษา
๒. หลักสูตรและการสอน
๓. บริหารการศึกษา
๔. คณิตศาสตร์
๕. จิตวิทยาแนะแนว
๖. วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
๗. การสอนวิทยาศาสตร์
๘. เคมี
๙. ชีววิทยา
๑๐. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๑. วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

จานวน
(คน)
๑
๓
๑
๕
๒
๗
๑
๓
๑
๑
๑

ภาระงานสอนเฉลี่ยของ
ครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิ ชา
(ชม./สัปดาห์)
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘

๔

สาขาวิ ชา
๑๒. ภาษาไทย
๑๓. ภาษาไทยและการสือ่ สาร
๑๔. ภาษาไทย(แขนงภาษาและวรรณคดี)
๑๕. ภาษาอังกฤษ
๑๖. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑๗. การบริหารโรงแรม
๑๘. ภาษาจีน
๑๙. สังคมศึกษา
๒๐. รัฐศาสตร์
๒๑. รัฐประศาสนศาสตร์
๒๒. รัฐศาสตร์การปกครอง
๒๓. คหกรรม
๒๔. เทคโนโลยีการประดิษฐ์สร้างสรรค์
๒๕. ประมง
๒๖. เกษตร
๒๗. เกษตรศาสตร์
(สาขางานสัตวศาสตร์)
๒๘. คอมพิวเตอร์
๒๙. สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
๓๐. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
๓๑. วิทยาการคอมพิวเตอร์
๓๒. การพัฒนาสารสนเทศ
๓๓. เทคโนโลยีการศึกษา
๓๔. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๕. การศึกษาปฐมวัย
๓๖. ประถมศึกษา
๓๗. พลศึกษา
๓๘. วิทยาศาสตร์การกีฬา
๓๙. การฝึกและการจัดการกีฬา

๙
๑
๑
๑๙
๒
๑
๓
๘
๒
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑

ภาระงานสอนเฉลี่ยของ
ครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิ ชา
(ชม./สัปดาห์)
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๒๐
๒๐
๒๐
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘

๔
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๓๑
๑๑
๒
๒
๓

๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘

จานวน
(คน)

๕

ภาระงานสอนเฉลี่ยของ
ครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิ ชา
(ชม./สัปดาห์)
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
-

จานวน
(คน)

สาขาวิ ชา
๔๐. สุขศึกษา
๔๑. ทัศนศิลป์
๔๒. ศิลปศึกษา
๔๓. ดนตรี
๔๔. ดนตรีสากล
๔๕. ดนตรีศกึ ษา
๔๖. นาฏศิลป์
๔๗. นาฏศิลป์ ไทยศึกษา
๔๘. นาฏศิลป์ และการละคร
๔๙. อุตสาหกรรมศิลป์
๕๐. การบัญชี
๕๑. การบริหารธุรกิจ(บัญชี)
๕๒. การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)
๕๓. การตลาด
๕๔. การจัดการทัวไป
่
๕๕. สารสนเทศศาสตร์
๕๖. วารสารศาสตร์
๕๗. ประชาสัมพันธ์
๕๘. ปรัชญาและศาสนา
๕๙. คริสตศาสนศึกษา
๖๐. สามัญ
รวม

๑
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๒
๔
๓
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๗
๑๗๗

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน
๑) จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับชัน้ เรียน เพศ
จานวนนักเรียน
ระดับชัน้

เพศ
ชาย

หญิ ง

รวม (คน)

๖

-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๒
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๓
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๔
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๕
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖

๑๕๗
๑๕๗
๑๗๕
๑๖๖
๑๖๑
๑๘๕
๑๐๐๑
๑๐๒
๗๗
๖๓
๒๔๒

รวม
-ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
-ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๒
-ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
รวม

๑๖๕
๑๙๐
๑๖๔
๑๗๖
๑๘๙
๑๙๓
๑๐๗๗
๖๙
๕๒
๖๔
๑๘๕

๒) จานวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จาแนกตามคุณลักษณะ
คุณลักษณะ
ระดับชัน้
พิ การ
ด้อยโอกาส
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๒
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๓
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๔
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๕
-ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖
รวม
-ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
-ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๒
-ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
รวม

-

-

๓๒๒
๓๔๗
๓๓๙
๓๔๒
๓๕๐
๓๗๘
๒๐๗๘
๑๗๑
๑๒๙
๑๒๗
๔๒๗

ความสามารถ
พิ เศษ
-

๓) จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชัน้ เรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูต ร และมี
สุขภาพตามเกณฑ์

๗

สรุปการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์และเขียน ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ตารางแสดงผลการประเมิ นการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์และเขียนของนักเรียนระดับชัน้ ป.๑ป.๖
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชัน้

นักเรียน
ทัง้ หมด
(คน)

ดีเยี่ยม
(คน)

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม

๓๒๐
๓๔๖
๓๓๙
๓๔๑
๓๔๘
๓๗๗
๒๐๗๑

๓๒๐
๑๐๐
๓๔๔ ๙๙.๔๒
๓๓๔ ๙๘.๕๓
๓๔๐ ๙๙.๗๑
๓๔๖ ๙๙.๔๓
๓๗๕ ๙๙.๔๗
๒๐๕๙ ๙๙.๔๒

ร้อยละ

ดี
(คน)

๑
๑

ร้อยละ

ไม่
ผ่าน
(คน)

ร้อย
ละ

๓๒๐
๑๐๐
๓๔๔ ๙๙.๔๒
๓๓๔ ๙๘.๕๓
๓๔๐ ๙๙.๗๑
๓๔๖ ๙๙.๔๓
๐.๒๗ ๓๗๕ ๙๙.๔๗
๐.๒๗ ๒๐๕๙ ๙๙.๔๒

๒
๕
๑
๒
๑
๑๑

๐.๕๘
๑.๔๗
๐.๒๙
๐.๕๗
๐.๒๗
๐.๕๓

ร้อย
ละ

ผ่าน
(คน)

จากตาราง ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑-๖ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ ๙๙.๔๒ เมื่อ
จาแนกเป็ นระดับชัน้ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยีย่ ม คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา คือระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๒ และระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ คิดเป็ น
ร้อยละ ๙๙.๔๒

๘

ตารางแสดงผลการประเมิ นการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์และเขียน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ปี ที่ ๑-๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชัน้

นักเรียน
ทัง้ หมด
(คน)

ดี
เยี่ยม
(คน)

ร้อย
ละ

ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม

๑๖๘
๑๒๙
๑๒๗
๔๒๔

๑๖๘
๑๒๙
๑๒๗
๔๒๔

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ดี
(คน)

ร้อยละ

ผ่าน
(คน)

-

-

-

ร้อย
ละ

ไม่
ผ่าน
(คน)

ร้อย
ละ

-

-

-

จากตาราง ผลการประเมิน การอ่ า นคิด วิเคราะห์ แ ละเขีย น ตามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึก ษาขัน้ พื้นฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า นักเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑-๓ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขนั ้ พื้นฐาน (O-NET)
ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ จาแนกตามรายวิชา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขนั ้ พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๖
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

วิ ทยาศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ

๕๓.๘๗
๔๕.๒๘
๔๖.๕๘

๕๐.๕๗
๓๖.๐๐
๓๗.๑๒

๔๗.๒๐
๓๘.๗๑
๓๙.๑๒

ภาษาต่างประเท
ศ
๕๔.๙๗
๓๓.๒๖
๓๖.๓๔

๙

๑๐๐.
๙๐.

๘๐.

๓๖.๓๔

๓๓.๒๖

๕๔.๙๗
๓๙.๑๒

๓๘.๗๑

๓๗.๑๒

๓๖.

๔๐.

๔๗.๒

๕๐.๕๗

๔๖.๕๘

๕๐.

๔๕.๒๘

ร้อยละ

๖๐.

๕๓.๘๗

๗๐.

๓๐.
๒๐.

๑๐.
๐.

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด

ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขนั ้ พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

๔๖.๕๐
๔๖.๘๙
๔๘.๒๙

๒๕.๐๖
๒๓.๙๒
๒๖.๓๐

วิ ทยาศาสต
ร์
๒๙.๗๓
๓๑.๒๔
๓๒.๒๘

ภาษาต่างประเท
ศ
๓๐.๓๒
๒๘.๔๑
๓๐.๔๕

๑๐

๑๐๐.
๙๐.
๘๐.

๓๐.๔๕

๒๘.๔๑

๓๐.๓๒

๓๒.๒๘

๓๑.๒๔

๒๖.๓

๓๐.

๒๓.๙๒

๒๕.๐๖

๔๐.

๒๙.๗๓

๔๖.๘๙

๕๐.

๔๖.๕

ร้อยละ

๖๐.

๔๘.๒๙

๗๐.

๒๐.
๑๐.
๐.

ภาษาไทย

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด

ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

๑.๖ รางวัลที่โรงเรียนได้รบั
๑. รางวัล MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รางวัล วัฒ นคุ ณ าธร แสดงว่ าโรงเรีย นมารีย์อ นุ ส รณ์ เป็ น ผู้ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ
กระทรวงวัฒนธรรมประเภทกลุ่มบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม
๓. รางวัลวัฒนคุณาธร แสดงว่าเด็กชายธีภทั ร์ สีโท เป็ นผูท้ าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชน จากกระทรวงวัฒนธรรม
๔. รางวัล MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ
๕. รางวัลเข้าร่วมการนาเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัยในงานสัม มนาเชิงวิชาการ การพัฒ นาคุ ณ ธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้ว ยวิถี
คุณธรรม”
๖. ได้ ร ับ รางวัล ชนะเลิศ ประเภทเดี่ย วและประเภททีม ในการสอบแข่ ง ขัน ทัก ษะ
คณิ ต ศาสตร์ ครัง้ ที่ ๓๓ ประจาปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๐ ระดับ ประถมศึก ษา ของโรงเรีย นสตึก
อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์

๑๑

๗. ได้รบั รางวัล ชนะเลิศ อัน ดับ ที่ ๑ โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๘. ได้ ร ับ รางวัล ชนะเลิศ อัน ดับ ที่ ๑ การแข่ ง ขัน สอบคณิ ต ศาสตร์ ประเภททีม ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
๑.๗ ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน ๕ หลัง อาคารประกอบจานวน - หลัง ส้วม ๑๒ หลัง สระ
ว่ายน้า ๑ สระ สนามเด็กเล่น ๑ สนาม
สนามฟุ ต บอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ ต
บอล ๑ สนาม สนามเทนนิส - สนาม สนาม อื่นๆ (ระบุ) ๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
งบดาเนินการ
(เงินอุดหนุนราย
๓๓,๕๑๔,๐๖๐.๒๐ /เงินเดือน-ค่าจ้าง
หัว)
เงินนอก
งบพัฒนาคุณภาพ
๒๓,๒๗๔,๙๖๑
งบประมาณ
การจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ(ระบุ)
งบอื่นๆ(ระบุ)
๑,๙๕๓,๙๐๘.๕๒
เงินบริจาค
รวมรายรับ
๕๘,๗๔๒,๙๒๙.
รวมรายจ่าย
๗๒
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็ นร้อยละ
ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
ของรายจ่าย

บาท
๔๘,๐๐๙,๓๐๐.๑๙
๔,๖๐๙,๗๙๔.๔๐
๕๒,๖๑๙,๐๙๔.๕
๙
๑๘.๒๗%
๘๑.๗๓%

๑.๙ สภาพชุมชนโดยรวม
ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาทีช่ ุมชนนับถือ อาชีพหลักของผูป้ กครอง ศาสนาที่
ผูป้ กครองนับถือ รายได้เฉลีย่ ของผูป้ กครอง
๑.๙.๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ
 รับราชการ
 ค้าขาย
 เกษตรกร

๑๒

 รับจ้าง
(ระบุ)………………..

 ไม่มอี าชีพ

 อื่น ๆ

๑.๙.๒ ศาสนาทีช่ ุมชนนับถือ คือ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ฮินดู
ซิกข์
อื่น
ๆ………………………..
๑.๙.๓ อาชีพหลักของผูป้ กครองส่วนใหญ่ คือ
 รับราชการ
 ค้าขาย
 เกษตรกร
 รับจ้าง
 ไม่มอี าชีพ
 อื่น ๆ
(ระบุ)………………..
๑.๙.๔ ศาสนาทีผ่ ปู้ กครองส่วนใหญ่นบั ถือ คือ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ฮินดู
ซิกข์
อื่น
ๆ………………………..
๑.๙.๕ รายได้เฉลีย่ ของผูป้ กครองต่อครอบครัว ๑๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๑.๑๐ แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จานวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียน
เฉลีย่ ต่อปี การศึกษา ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

๑๓

t10
t15
t20
t20
t25
t10
t30

t20
t15
t30
t30

t25

t20
t20
t20
t20
t20
t10
t20
t10
t20
t25

t35

t40

t45

ชัน้ ม.๑

ชัน้ ม.๒

ชัน้ ม.๓

t35

t10
t15
t20
t20
t20
t10
t20
t10
t20
t20

t10
t10
t20
t20
t20
t10
t20
t10
t20
t20

t15
t15
t20
t20
t20
t10
t20
t10
t10
t20

t20
t15
t20
t20
t20
t10
t20
t10
t10
t15

t10
t15
t20
t20
t20
t10
t20
t10
t20
t20

t20
t10
t20
t10
t20
t20
t20

t25

t35

t35

t45

t50

t45

ชัน้ ป.๑

ชัน้ ป.๒

ชัน้ ป.๓

ชัน้ ป.๔

ชัน้ ป.๕

ชัน้ ป.๖

t30

t10
t15
t20
t20
t20
t10
t20
t15
t25

ห้องสมุด IT

ห้องคอมพิวเตอร์

แปลงเกษตร

เรือนเพาะชา

ป้ ายนิเทศ

โบสถ์แม่พระฯ

ลานกีฬา

ห้องนาฏศิลป์

ห้องศิลปะ

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

t3
t1
t2
t2
ชัน้ ป.๑

t3
t1
t2
t2
t2
ชัน้ ป.๒

สนามไอโมบาย
วัดป่ าหลักร้อย
ค่ายลูกเสือ

t3
t1
t4

t3
t1
t4

t2
t2
t2

t2
t2
t2

ชัน้ ป.๓

ชัน้ ป.๔

t3
t1

t4
t1

t5

t6

t2
t2
t2

t2
t2
t2

ชัน้ ป.๕

เขากระโดง
สวนสัตว์โคราช
วัด

ชัน้ ป.๖

t5

t5

t1
t2
t1
t1
t1
t3

t1
t2
t1
t1
t1
t3

ชัน้ ม.๑

ชัน้ ม.๒

t5
t1
t2
t1
t1

t5
ชัน้ ม.๓

เพลาเพลิน
มหาวิทลาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

๑.๑๑ ผลการประเมิ นคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในปี ทผ่ี ่านมา
ผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑๔

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
๓. การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา
๑. การมีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพของ
ผูเ้ รียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วาม
เชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็ นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
๔
๔
๔
๔
๔
๓
๔
ดีเยีย่ ม
๔
๔
๔
๔
ดีเยี่ยม
๔
๔
๔
๔
๔
๔

๑๕

มาตรฐาน
๓. การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย และการร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมี
ส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้
สรุปภาพรวม

ระดับ
คุณภาพ
๔
๔
ดีเยี่ยม
๔
๔
๔
ดีเยี่ยม
๔
ดีเยี่ยม

๑๕

ส่วนที่ ๒
ผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
๒. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมารีย์อนุ สรณ์ มกี ระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่หลากหลายให้เป็ นไป
ตามศัก ยภาพของผู้เรียนเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ของหลักสูต ร มีการออกแบบการ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียนโดยมีการจัดการเรียนรูท้ งั ้ แบบกระบวนการคิด วิเคราะห์ การเรียนรู้
ทีใ่ ห้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริง มีการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เรียนรูผ้ ่านโครงงาน การระดม
สมอง การใช้ผ ังความคิด และมุ่ ง เน้ น พัฒ นาให้นัก เรีย นทุ ก คนอ่ านคล่ อ ง เขีย นคล่ อ ง ตัง้ แต่
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นพัฒนาตัวเองแบบบูรณาการ
ด้านการพัฒนาบุคลากรนัน้ ให้มคี วามสามารถในการนาเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย
ไปใช้จดั กระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับศักยภาพของนักเรียนและใช้ส่อื เทคโนโลยีในการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัด
และประเมินผล มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด ทีม่ ขี นาดรองรับจานวนนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสม ครูเน้นการใช้คาถามเพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มกี ารดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียน
เพื่อ ให้อ ยู่ในสังคมได้อ ย่างมีค วามสุ ข เน้ น ให้เกิดการพัฒ นาให้ผู้เรียนเกิด อัต ลักษณ์ ๔ รัก
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง มีจติ สาธารณะทีเ่ หมาะสมกับวัยของนักเรียนมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้นกั เรียนมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี ออกกาลังกายสม่าเสมอ ส่งเสริม
สุ น ทรีย ภาพด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ ป้ องกั น ความเสี่ ย งจากปั ญหาทางเพศ เ กมส์
คอมพิวเตอร์ สิง่ เสพติด และอบายมุขต่างๆ มีการเรียนรูใ้ นโลกกว้าง เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๓. ผลการดาเนิ นงาน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชัน้ สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จกั การวางแผนสามารถ
ทางานร่ว มกับ ผู้อ่ืนได้ดีต ามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง
รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนสาคั ญ จาเป็ น รวมทัง้ รู้เท่าทัน สื่อและ

๑๖

สั ง ค ม ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว
ผูเ้ รียนรูแ้ ละตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิง่ เสพติดต่างๆ
เลื อ กรับ ประทานอาหารที่
สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคน
ละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทศั นคติทด่ี ตี ่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีค วามเข้าใจเรื่อ งความแตกต่างระหว่างบุค คล และระหว่างวัย ทัง้ นี้มีผ ลการ
ดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ
ประเด็น
ความสามา
รถในการ
อ่าน (ป.๑)
(ระดับ ดี
มาก)

ผลการประเมิ น
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิ นความสามารถในการอ่าน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑ จานวนตามระดับคุณภาพ
ชัน้
ป.๑

๑๐๐.
๙๐.
๘๐.
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.

ดีมาก
๘๐.๓๒

ดี
๑๓.๗๗

พอใช้
๕.๕๗

๘๐.๓๒

๑๓.๗๗
๕.๕๗

๐.๓๒

ป.๑

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ปรับปรุง
๐.๓๒

๑๗

ประเด็น

ผลการประเมิ น

ความสามารถ
พื้นฐานของ
ผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)
ระดับชัน้
ประถมศึกษา
ปี ที่ ๓

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมิ นการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ด้าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
โรงเรีย จังหวัด
ศึกษาธิ การ
สังกัด
ประเทศ
น
ภาค
ด้านภาษา
๖๓.๗๗ ๕๒.๔๙
๕๒.๘๔
๕๕.๒๒
๕๒.๖๗
ด้านคานวณ ๔๖.๒๓ ๓๙.๑๔
๓๙.๒๐
๓๘.๓๕
๓๗.๗๕
ด้านเหตุผล
๕๖.๖๑ ๔๖.๐๑
๔๖.๐๗
๔๗.๐๙
๔๕.๓๑
รวมทัง้ ๓ ด้าน ๕๕.๕๓ ๔๕.๘๘
๔๖.๐๔
๔๖.๘๙
๔๕.๒๕
โรงเรียน

จังหวัด

ศึกษาธิการภาค

สังกัด

ประเทศ

๑๐๐.
๙๐.
๘๐.

๗๐.
๖๐.

๖๓.๗๗
๕๖.๖๑

๕๕.๒๒
๕๒.๘๔ ๕๒.๖๗
๕๒.๔๙
๔๖.๒๓

๕๐.

๔๖.๐๑๔๖.๐๗๔๗.๐๙
๔๕.๓๑

๓๙.๑๔๓๙.๒๓๘.๓๕
๓๗.๗๕

๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.

ด้านภาษา

ด้านคานวณ

ด้านเหตุผล

๑๘

ผลการประเมิ น
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พื้นฐาน (O-NET)
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ
คะแนน
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
เฉลี่ย
๕๐.๕๗
๔๗.๒๐
๕๔.๙๗
โรงเรียน ๕๓.๘๗
๔๕.๒๘
๓๖.๐๐
๓๘.๗๑
๓๓.๒๖
จังหวัด
๓๗.๑๒
๓๙.๑๒
๓๖.๓๔
ประเทศ ๔๖.๕๘
๑๐๐.
๙๐.
๘๐.
๕๔.๙๗

๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด

๓๓.๒๖
๓๖.๓๔

๔๐.

๔๗.๒
๓๘.๗๑
๓๙.๑๒

๕๐.

๓๖.
๓๗.๑๒

๖๐.

๕๐.๕๗

๗๐.
๕๓.๘๗
๔๕.๒๘
๔๖.๕๘

ประเด็น

๑๙

ผลการประเมิ น
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พื้นฐาน (O-NET)
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ
คะแนน
เฉลี่ย
โรงเรียน
จังหวัด
ประเทศ

ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
๔๖.๕๐
๔๖.๘๙
๔๘.๒๙

๒๕.๐๖
๒๓.๙๒
๒๖.๓๐

๒๙.๗๓
๓๑.๒๔
๓๒.๒๘

๓๐.๓๒
๒๘.๔๑
๓๐.๔๕

๑๐๐.
๙๐.
๘๐.
๗๐.

๓๐.

๓๐.๓๒
๒๘.๔๑
๓๐.๔๕

๔๐.

๒๙.๗๓
๓๑.๒๔
๓๒.๒๘

๕๐.

๒๕.๐๖
๒๓.๙๒
๒๖.๓

๖๐.

๔๖.๕
๔๖.๘๙
๔๘.๒๙

ประเด็น

๒๐.
๑๐.
๐.

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด

๒๐

๔. จุดเด่น
นักเรียนในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑-๓ อ่าน
ออกเขียนได้ทงั ้ ภาษาไทยและภาอังกฤษ รวมทัง้ สามารถเขียนเพื่อ การสื่อ สารได้ รวมทัง้ ใช้
เทคโนโลยีใ นการศึก ษาหาความรู้ไ ด้ด้ ว ยตนเองได้อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว ส่ ง ผลให้ นั ก เรีย นมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของนักเรียนในทุกระดับทุกสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยีย่ ม ระดับชัน้
ทีม่ กี ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ
ที่มกี ารทดสองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
ตามอัตลักษณ์ ๔ ของโรงเรียนเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
๕. จุดควรพัฒนา
๑. นักเรียนในระดับชัน้ ป.๑-๖ ยังต้องพัฒนาการอ่านและเขียนให้อ่านออกเขียนได้ทุก
คน ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ต้องเร่งพัฒนาใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียนเพื่อให้คะแนนเฉลีย่
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ
๓. นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑-๓ ยังต้องได้รบั การส่งเสริมในด้านทัศคติท่ดี ี
ต่อความเป็ นไทยไม่หลงใหลค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบทาให้ลมื วัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ
๔. นักเรียนควรได้รบั การพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มาก
ขึน้

๒๑

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษา
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
๒. กระบวนการพัฒนา
๑.๑ โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปั ญหา จากผลการจัดการศึกษา
ทีผ่ ่านมาโดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
๑.๑.๑ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่อ ใช้ใ นการจัด ท าแผนพัฒ นาโดยศึก ษาข้อ มู ล
สารสนเทศจากผลการนิ เทศ ติด ตาม ประเมิน การจัด การศึก ษาตามนโยบายการปฏิรู ป
การศึกษา เป็ นต้น
๑.๑.๒ จัดให้มกี ารประชุมระดามความคิดเห็นจากครู บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน
มารียอ์ นุสรณ์ เพือ่ ใช้วางแผนร่วมกันในการกาหนดเป้ าหมาย ปรับวิสยั ทัศน์ กาหนดพันธกิจ กล
ยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพือ่ พัฒนาคุณภาพของนักเรียน
๑.๑.๓ จัดให้มกี ารปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพปั ญ หาความต้อ งการของชุม ชนและสอดคล้อ งกับแนวทางการปฏิรูป ตามแผนการ
ศึกษาของชาติ
๑.๑.๔ จัดให้มกี ารจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ท่สี อดคล้องกับสภาพปั ญหา
ของโรงเรียน ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทัง้ จัดหาทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รบั ผิดชอบดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
๑.๑.๕ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
ผลการจัดการศึกษา
๓. ผลการพัฒนา
๒.๑ โรงเรียนมารีย์อนุ สรณ์ มีการกาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ อดคล้อง
กับสภาพปั ญหา ความต้องการพัฒนาของโรงเรียนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการ
ของชุมชนและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู ตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา
๒๕๖๐ ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รียนทุกกลุ่มเป้ าหมาย มีการพัฒนาผูเ้ รียนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ มีการดาเนินงานอย่างมีระบบ
และมีกจิ กรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีก่ ระตุ้นผูเ้ รียนให้ใฝ่ เรียนรู้

๒๒

๒.๓ โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
๒๕๖๐ ให้สอดคล้อ งกับสภาพปั ญ หา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
โดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีสว่ นร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบ
๒.๔ ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ มีก ารนิ เทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน ผลการบริห ารและการจัดการศึก ษาที่
เหมาะสมเป็ นระบบต่อเนื่อง และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบโดยทีท่ ุกฝ่ ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรปู ทางการศึกษา
๒.๗ โรงเรียนมีก ารระดมทรัพ ยากรเพื่อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาจากเครือ ข่าย
ส่งผลให้โรงเรียนมีสอ่ื และแหล่งเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพ
๔. จุดเด่น
โรงเรีย นมารีย์อ นุ ส รณ์ มีก ารบริห ารและการจัด การอย่ างเป็ น ระบบ โรงเรีย นได้ใ ช้
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายทีช่ ดั เจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปั ญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทีม่ ุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัด การเรีย นรู้ไ ด้อ ย่ างมีคุ ณ ภาพ มีก ารด าเนิ น การนิ เทศ ก ากั บ ติด ตาม ประเมิน ผลการ
ดาเนิ น งานและจัด ท ารายงานผลการจัด การศึก ษา และโรงเรีย นได้ใช้กระบวน วิจยั ในการ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้เป็ นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๕. จุดควรพัฒนา
๑. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองได้มสี ่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษา
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มคี วามเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพ การ
จัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

๒๓

๑. ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
๒. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์จดั ให้มกี ารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ มีกระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการจัด
ประชุมปฏิบตั กิ ารปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
ชุม ชน ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ ท่ีส อดคล้อ งกับหน่ ว ยการเรีย นเน้ น การบู รณาอัต
ลัก ษณ์ ๔ (รัก เมตตา ซื่อ สัต ย์ กตัญ ญู อยู่ อ ย่ างพอเพีย ง) เข้าในบทเรีย นของทุ ก ระดับ ชัน้
สนับสนุนให้ครูจดั การเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้กบั นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริงจนสรุปได้ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เช่น การระดมความคิด การค้นคว้าหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
สามารถนามาสรุปเป็ นผังความคิด การทารายงานโดยมีห้ อ งสมุดที่ทนั สมัยเป็ นแหล่งเรียนรู้
ให้กบั นักเรียนนอกเหนือจากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น การจัดการเรียนรูด้ ้วยโครงงาน การจัดกิจกรรมค่ายต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย
ภาษาอังกฤษ ครูมอบหมายหน้าทีใ่ ห้นกั เรียนจัดป้ ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานทีต่ ่างๆ ทัง้
ภายในห้ อ งเรีย นและนอกห้ อ งเรีย น ส่ งเสริม ให้ ค รูใ ช้ส่ือ การเรีย นการสอน นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีภู มิปั ญญาชาวบ้ า น ในการจัด การเรีย นการสอนและกิ จ กรรมให้ กับ นั ก เรีย น
นอกจากนี้ ค รู ทุ ก คนท างานวิ จ ัย ในชั น้ เรีย นปี การศึ ก ษาละ ๑ เรื่อ งมี ก ารจัด กิ จ กรรม
Open House เพือ่ ให้นกั เรียนได้แสดงความสามารถของผูเ้ รียน
๓. ผลการดาเนิ นงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูจดั การเรียนการ
สอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นส าคัญ ที่มีประสิท ธิภาพส่งผลให้ การเรียนการสอนของโรงเรียนมารีย์
อนุ สรณ์มคี ุณภาพ เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนผ่านในระดับ ๓ ขึน้ ไปอยู่ในเกณฑ์ดี
เยีย่ มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็ นทีย่ อมรับของชุมชน
๔. จุดเด่น
ครูมคี วามตัง้ ใจ มุ่งมันในการพั
่
ฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดย
การคิดได้ปฏิบตั จิ ริง มีการให้วธิ กี ารและแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ให้นกั เรียนแสวงหา ความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยี ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นั ก เรีย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ได้เป็ นทีย่ อมรับของชุมชน
ในเรื่องวิชาการควบคู่กบั คุณธรรม
๕. จุดควรพัฒนา
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ควรนาภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่นให้เข้ามามีส่ว นร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
มากกว่านี้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พฒ
ั นาตนเองและ
ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนให้
มากขึน้
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
๒. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมารีย์อนุ สรณ์ ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ
ได้แก่ ๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒)จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบโดยใช้
เทคโนโลยีช่ว ยในการเก็บ ข้อมูลวิเคราะห์ข้อ มูล เป็ นสารสนเทศที่เป็ น ปะโยชน์ ในการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของโรงเรีย น ๔) จัด ท าแผนพั ฒ นาการจัด การศึ ก ษา ๕ )
ดาเนินการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ๗) จัดทารายงานประจาปี ท่เี สนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียน
ดาเนินการพัฒ นา คุ ณ ภาพอย่างต่อ เนื่อ งโดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงานรายงานประจาปี ของสถานศึกษาในปี การศึกษาที่ผ่าน
มา วิเคราะห์ผ ลการประเมิน คุ ณ ภาพภายในจากรายงานประจาปี ของปี ก ารศึก ษาที่ผ่ านมา
วิเคราะห์จุด เด่ น จุด ที่ค วรพัฒ นา และจัด ท าแผนปฏิบัติก ารประจาปี ต ามจุด ที่ค วรพัฒ นา
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียน จัดทาโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกจิ กรรมให้
ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อให้
คณะครูบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อ งมีค วามเข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้น ฐาน แต่ งตัง้ คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรีย นให้ป ฏิบัติห น้ าที่ติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาปี การศึกษาละ ๑ ครัง้
จัด ท าเครื่อ งมือ ให้นั ก เรีย นประเมิน ตนเองในการเรีย นรู้ ค รูป ระเมิน ตนเองรายบุ ค คลตาม
แผนพัฒนาตนเอง ที่วางไว้คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานและ สรุปผลการดาเนินงานเพื่อพัฒ นาปรับปรุงตลอดปี การศึกษาติดตามการ
ประเมินโครงการและ กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงาน ปรับปรุงการทางานอย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ ายโรงเรียนจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนจาก
นักเรียนผูป้ กครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๓. ผลการดาเนิ นงาน
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โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการ ศึกษาอย่างเป็ นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในทีร่ ะดับคุณภาพดีเยีย่ ม และ
คณะกรรมการ สถานศึก ษา ผู้ป กครอง ชุ ม ชนมีค วามพึง พอใจในการยกระดับ คุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
๔. จุดเด่น
โรงเรียนมารีย์อ นุ ส รณ์ ให้ค วามสาคัญ กับ การดาเนิ นงานประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู
บุ ค ลากร ทุ ก ฝ่ ายที่เกี่ย วข้อ งที่ช ัด เจน เป็ น ประโยชน์ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาการ
ด าเนิ น งาน ประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรีย นเน้ น การมีส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การในรูป ของ
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สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ
๕. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แ ต่ ยั ง ข า ด
การให้ข้อ มูล ย้อ นกลับ แก่ ค รูในการพัฒ นาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้เพื่อ ยกระดับ
คุณภาพของนักเรียนนักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรูแ้ ต่กย็ งั ขาดการติดตามช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ของนัก เรียนเป็ นรายคน ควรส่งเสริมให้ค รูและบุค ลากรที่เกี่ยวข้อ งทุ กฝ่ ายมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบการดาเนินแผนงานประกันคุณภาพภายในยิง่ ขึน้
สรุปผลการประเมิ นในภาพรวม
ผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามทีต่ งั ้ เป้ าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมิน
สรุปว่าได้ระดับดีเยีย่ ม ทัง้ นี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑
ผลการจัด การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ดี
เยีย่ ม มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี เ ยี่ ย ม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ อยู่ในระดับดี เยี่ยม
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในที่มี ป ระสิท ธิผ ลอยู่ ในระดับ ดี เยี่ย ม ทัง้ นี้
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็ นไป ตามปั ญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผูเ้ รียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิน่ จนมีผ ลการพัฒ นาคุ ณ ภาพของผู้เรีย นอยู่ใ นระดับ ดีเยี่ ย ม พัฒ นาการของ
ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติสงู ขึน้ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน
การ
สือ่ สารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดคานวณ
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การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะตามทีส่ ถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจนดังที่ปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่ว นร่ว มใช้ผ ลการประเมิน และการด าเนิ น งานที่ผ่ านมาเป็ น ฐานในการ
พัฒนาและสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขงานให้ดขี ้นึ อย่างต่อเนื่องครูจดั กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยีย่ ม วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นไปตามความต้องการ ของ
หลักสูตรและบริบทสถานศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้ส่อื การเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบ
และช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขัน้ ตอน สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็ น ขัน้ ตอนจน
เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยีย่ ม โดยสถานศึกษา
ให้ค วามส าคัญ กับ ผู้เกี่ยวข้อ งทุ กฝ่ ายเพื่อ เกิดความร่ว มมือ ในการวางระบบ และดาเนิน งาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็ นอย่างดีและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง มีความมันใจต่
่ อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

๒๗

ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
รายงานประจาปี ของสถานศึกษาถือเป็ นข้อมูลสารสนเทศสาคัญ ที่สถานศึกษาจะต้อง
นาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๔ ปี ) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนัน้ จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุด เด่ น จุด ควรพัฒ นาของแต่ ล ะมาตรฐาน พร้อ มทัง้ แนวทางการพัฒ นาใน
อนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดงั นี้
สรุปผล
จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
นักเรียนในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ประถมศึกษาปี ท่ี
๑ – ๖ และมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๓ อ่ า นออก
เขี ย นคล่ อ งทั ้ง ภาษ าไทยและภาอั ง กฤษ
รวมทัง้ สามารถเขียนเพื่อการสือ่ สารได้ รวมทัง้
ใช้เทคโนโลยีในการศึก ษาหาความรู้ได้ด้ว ย
ตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของนั ก เรีย นในทุ ก
ระดับ ทุ ก สาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ย ม
ระดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ทดสอบทาง
การศึก ษาระดับชาติขนั ้ พื้นฐาน (O-NET) สูง
กว่ า ระดับ ประเทศ ทุ ก กลุ่ ม สาระที่ผู้ เ รีย นมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินยั
รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
ตามอัต ลักษณ์ ๔ ของโรงเรียนเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม

จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. นักเรียนในระดับชัน้ ป.๑-๖ ยังต้อง
พัฒ นาการอ่ า นและเขีย นให้ อ่ า นออกเขีย น
คล่องทุกคน ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
3 ต้อ งเร่งพัฒ นาใฝ่ รู้ใฝ่ เรีย นเพื่อ ให้มีค ะแนน
เฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่ม
สาระให้สงู กว่าระดับชาติ
๓. นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๑-๓ ยังต้องได้รบั การส่งเสริมในด้านทัศคติท่ดี ี
ต่อ ความเป็ นไทยไม่หลงใหลค่ านิยมต่างชาติ
จนเกิดการลอกเลียนแบบทาให้ลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ

ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการ

ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการ

๒๘

จุดเด่น
ของผู้บริ หารสถานศึกษา
โรงเรีย นมารีย์อ นุ ส รณ์ มีก ารบริห าร
และการจัดการอย่างเป็ นระบบ โรงเรียนได้ใช้
เทคนิ ค การประชุ ม ที่ ห ลากหลายเช่ น การ
ประชุมแบบมีสว่ นร่วม การประชุมระดมสมอง
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิส ยั ทัศ น์ พันธกิจ เป้ าหมายที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึ ก ษ า แผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี ที่
สอดคล้ อ งกับ ผลการจัด การศึก ษา สภาพ
ปั ญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานก ารเรี ย นรู้ ต าม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรีย นรู้ไ ด้อ ย่ างมีคุ ณ ภาพ มีก ารด าเนิ น การ
นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ
ด าเนิ น งานและจั ด ท ารายงานผลการจั ด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจยั ใน
การรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ เ ป็ นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ครูมคี วามตัง้ ใจมุ่งมังในการพั
่
ฒนาการ
สอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย
การคิดได้ ปฏิบตั จิ ริง ครูจดั ทาวิจยั ในชัน้ เรียน
เพื่ อห านวต กรรมส าหรั บ แก้ ปั ญ ห าและ
พัฒ นาการเรียนรู้ข องนัก เรีย นควบคู่กับ การ
ปลูกฝั งคุณธรรมตามอัตลักษณะ 4 และได้รบั
การนิ เทศติด ตามจากฝ่ ายวิช าการโรงเรีย น
อย่างต่อเนื่อง
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี

จุดควรพัฒนา
ของผู้บริ หารสถานศึกษา
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มคี วามเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่ อ ผลการจัด การศึ ก ษาและการขับ เคลื่ อ น
คุณภาพ
การจัดการศึกษา

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๑. ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู พ ั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง
และสร้า งนวตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ การเรีย นการ
สอน
๒. ครู ค วรน าเทคโนโลยีม าช่ ว ยในการ
จัดการ
เรียนการสอนในชัน้ เรียน
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี

๒๙

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

ประสิ ทธิ ผล
ค รู มี ค ว า ม ตั ้ ง ใจ มุ่ ง มั ่น ใ น ก า ร
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้
เรีย นรู้ โดยการคิด ได้ ป ฏิ บัติ จ ริง มีก ารให้
วิธีก ารและแหล่ ง เรีย นรู้ท่ี ห ลากหลาย ให้
นั ก เรีย นแสวงหา ความรู้จ ากสื่อ เทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นัก เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุ สรณ์
ได้ เป็ นที่ย อมรับ ของชุ ม ชนในเรื่อ งวิช าการ
ควบคู่กบั คุณธรรม

ประสิ ทธิ ผล
ควรนาภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
มากกว่ า นี้ และการให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่
นั ก เรีย นทั น ที เ พื่ อ นั ก เรีย นน าไปใช้ พ ั ฒ นา
ตนเอง

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้นการพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น เพื่อให้มคี ะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การจัดทาการวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒ นาบุ ค ลากรโดยส่ ง เข้า รับ การอบรมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ใ นงานที่ไ ด้ ร ับ
มอบหมาย
ติดตามผลการนาไปใช้และผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นโรงเรียนทีส่ ร้างคนดีของสังคมควบคู่กบั ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รียนใน
ศตวรรษที๒่ ๑
๒. พัฒนาโรงเรียนให้เป็ นโรงเรียนคุณธรรมโดยเน้น อัตลักษณ์ ๔ ของโรงเรียน
๓. การสร้างข้อสอบและสือ่ นวตกรรมทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูต้ ามการ
ประเมิน O-NET

๓๐

ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก

- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
- มาตรฐานและค่าเป้ าหมายของสถานศึกษา
- คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ผูบ้ ริหาร ด้านครู และด้าน
ผูเ้ รียนซึง่ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตารางดังต่อไปนี้
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ทีด่ ี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสยั ด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ คิดแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสยั ทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตาม
หลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และมีเจตคติทด่ี ี
ต่ออาชีพสุจริต
ด้านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมคี ุณวุฒิ / ความรูค้ วามสามารถตรงกับ
งานทีร่ บั ผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมคี วามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ
ด้านผู้บริ หาร

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประเมิ นคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และ
บริหารงานอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้ าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน
และท้องถิน่ มีสอ่ื การเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 รับรอง

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

✓
✓

✓
✓

✓

 ไม่รบั รอง

ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นคุณภาพรายนอกรอบสาม
จุดเด่นด้านผู้เรียน
ปฐมวัย ผู้เรียนเป็ นผู้มวี นิ ัย มีความรับผิดชอบปฏิบตั ติ ามข้อตกลงร่วมกัน มีความซี่อสัตย์
กตัญญู มีความเมตตา มีความรู้สกึ ที่ดีต่ อผู้อ่นื มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ร่างเริงแจ่มใส มีมนุ ษย
สัมพันธ์ดี มีสุนทรีทางศิลปะ การเคลื่อนไหวออกกาลังกาย มีความรูท้ กั ษะตามหลักสูตร มีความสามารถ
ในการทากิจกรรมเล่นร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
ประถม/มัธยมศึกษา ผูเ้ รียนมีวนิ ัย ความรับผิดชอบ ซีอ่ สัตย์ มีสมั มาคารวะ สุขภาพแข็งแรง
ร่าเริง แจ่มใส มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
จุดที่ควรพัฒนาด้านผู้เรียน
ปฐมวัย น้าหนักและส่วนสูงของผูเ้ รียนยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ความสนใจใฝ่ รู้ รักการอ่าน ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สงิ่ ต่าง รอบตัว พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารทีไ่ ม่มคี ุณค่าทางอาหาร เช่น ขนมกรุบกรอบ
ประถม/มัธ ยมศึก ษา ทัก ษะกระบวนการคิด เช่ น การคิด วิเ คราะห์ คิด สัง เคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความรูแ้ ละทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

จุดเด่นด้านครู
ครูปฐมวัย ครูมคี ุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์ท่ี ดกี บั ผู้ปกครอง รักและเมตตาผู้เรียน
อย่างดียงิ่ มีความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย มี
ความสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ครูประถม/มัธยมศึกษา ครูมคี ุณธรรมจริยธรรมปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ เป็ นแบบอย่างที่
ดีแก่ผเู้ รียน มีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อผูป้ กครอง มีความมุ่งมันและอุ
่
ทศิ เวลาในการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รียนอย่างดียงิ่ มีความรูแ้ ละทักษะในการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง (Authentic Assessment)
และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริงทัง้ โรงเรียน
จุดที่ควรพัฒนาด้านครู
ครูปฐมวัย การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนวิธกี ารไม่หลายหลาย กานนาผลการประเมิน
พัฒนาการของผูเ้ รียนมาปรับการจัดประสบการณ์และแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมผูเ้ รียน
ครูประถม/มัธยมศึกษา การจัดการเรียนรู้ยงั ใช้เทคนิควิธีท่ไี ม่หลากหลาย ยังเน้นครูเป็ น
ศูนย์กลาง มุ่งความรู้ความจาเป็ นหลัก การจัดการเรียนรู้ยงั ไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบตั ิจริง
การทีผ่ เู้ รียนได้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ แวดล้อมรอบตัว การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
จุดเด่นด้านผู้บริ หาร
ผูบ้ ริหารเป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ ริหาร เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั
ครู แ ละผู้เ รีย น ให้ค วามส าคัญ กับ การส่ ง เสริม ให้ค รู แ ละผู้เ รีย นเป็ น คนดี มีคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ครูและผูเ้ รียนเป็ นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความสาคัญกับงานวิชาการ
เน้นการบริหารจัดการเพือ่ นาไปสูค่ ุณภาพผูเ้ รียนด้านวิชาการเป็ นหลัก มีระบบการควบคุมคุณภาพทีด่ ี มี
ระบบการกากับติดตาม นิเทศ และประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทีค่ ล่องตัว ส่งเสริม
ให้มแี หล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาอย่างหลากหลายและเพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนาด้านผู้บริ หาร
การบริหารแบบมีสว่ นร่วม ผูเ้ กีย่ วข้องยังมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการน้อย การบริหารโดย
ใช้องค์คณะบุคคลยังไม่มมี ากนัก ความสัมพันธ์กบั ชุมชนตลอดจนการส่งเสริมการใช้แหล่งเรีย นรู้ใ น
ชุมชน และภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้ ยังขาดการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นใน
สถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาการกาหนดค่าเป้ าหมาย
มาตรฐานการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพ
(เพิ่มเติม)
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาบุรีรมั ย์ เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คานา
โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ ได้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ องทีก่ าหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทัง้ อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานกระทรวงศึก ษาธิการที่ประกาศให้ใช้ได้แก่มาตรฐานการศึกษา ขัน้ พื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาเป็ นต้นไป โรงเรียนมารีย์อนุ สรณ์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าวโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทัง้ บุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนมารีย์อนุ สรณ์ ขอขอบคุณ คณะทางานพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาทุกท่านที่
ร่วมระดมความคิดพิจารณาจัดทามาตรฐานการศึกษาเพิม่ เติมที่เป็ นจุดเน้นให้สอดคล้องกับระดับเขต
พื้นที่การศึกษาในครัง้ นี้และหวังว่าเอกสารฉบับนี้คงจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน
และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการดาเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทีส่ ง่ ผลถึงคุณภาพผู้เรียนต่อไป

( นางสาวจาเนียร บุญทัน )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
มิถุนายน ๒๕๖๐

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า
- ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- กาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

๑
๓

ประกาศโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
..............................................................
โดยที่มีก ารประกาศใช้ก ฎกระทรวงว่ า ด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีป่ รับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน เพื่อ การประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึกษาประกาศคณะกรรมการการประกันคุ ณ ภาพ
ภายในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ องทีก่ าหนดเป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทัง้ อัตลักษณ์และ
จุด เน้ น ของสถานศึก ษา โรงเรีย นมารีย์อ นุ ส รณ์ จึงปรับ มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อ น าไปสู่ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึก ษาการประเมินคุ ณ ภาพภายในและเพื่อ รองรับ การ
ประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๑

( นางสาวจาเนียร บุญทัน )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์

ประกาศโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
เรื่อง การกาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
..............................................................
โดยที่มีก ารประกาศใช้ก ฎกระทรวงว่ า ด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีป่ รับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่ก าหนดเป้ าหมายและยุท ธศาสตร์อ ย่างชัดเจนในการพัฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทัง้ อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึก ษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและได้กาหนดค่าเป้ าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึก ษา โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานและการมีส่ ว นร่ ว มของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้ กครองเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในและเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาของโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๑

( นางสาวจาเนียร บุญทัน )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์

การกาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้ าหมาย ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั กับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
๓) การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

๘๐.๕

ดีเยีย่ ม

๘๑.๕

ดีเยีย่ ม

๘๒.๕
๗๘.๕
๖๔
๘๐.๕

ดีเยีย่ ม
ดี
พอใช้
ดีเยีย่ ม

๘๒.๕

ดีเยีย่ ม

๘๒.๕
๘๒.๕
๘๒.๕

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

๔
๔
๔

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

๔

ดีเยีย่ ม

๔

ดีเยีย่ ม

๔

ดีเยีย่ ม

๔

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา
๑) การมีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพของผูเ้ รียน
รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วาม
เชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ น
ระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
๓) การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
๔) การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

๔

ดีเยีย่ ม

๘๒.๕
๘๒.๕
๘๒.๕

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

๔

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม
๒) การจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่
๓) การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
๑) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้

คำสังโรงเรี
่
ยนมำรียอ์ นุสรณ์
ที่ …๔๑…/ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีม่ ปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์จงึ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและได้กาหนดค่าเป้ าหมายของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ทางโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการดังกล่าว เพือ่ ทาหน้าที่ ติดตาม
รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ทีป่ รากฏในแต่ละมาตรฐาน ตามรายละเอียดของมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบด้วยคณะกรรมการดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรียน/คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
1. บาทหลวงดร. เอกชัย ชินโคตร
ผูจ้ ดั การโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
2. ซิสเตอร์จาเนียร
บุญทัน
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
3. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
4. นายสมบัติ
พิมพ์จนั ทร์
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารทัวไป
่
5. นางพิศมัย
นพคุณ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายจิตตาภิบาลและส่งเสริมวินยั
6. นางภริตพร
นวลเท่า
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบุคลากร
7. นางปิ ยะนุช
สังข์ทองหลาง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายงบประมาณ
มีหน้ ำที่ ให้คาปรึกษาอานวยความสะดวก ในการดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
แก่คณะกรรมการดาเนินงาน เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมกำรประเมิ นคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
๒.๑ นางสาวจาเนียร บุญทัน ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ ประธานกรรมการ
๒.๒ นายวีระวัฒน์
ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๓ นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
ครู
กรรมการ
๒.๔ นางสาวลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
ครู
กรรมการ
๒.๕ นางสาวมะลิ ทนกระโทก
ครู
กรรมการ
๓. คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำน
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน (นำงสำวสุภำรัตน์ เหลืองรัตนวิ มล)
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทำงวิ ชำกำรของผู้เรียน
๑.๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิ ด
คำนวณตำมเกณฑ์
๑. นางลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
๒. นางสาวมะลิ ทนกระโทก
๓. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา
๔. นางสาวภรภัทร แก่งสันเทียะ
๕. นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
๖. นางกลิน่ แก้ว ทะสุนทร
๗. นางเยาวมาลย์ บุญผาง
๑.๑.๒ ควำมสำมำรถในกำรวิ เครำะห์ กำรคิ ดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิ ปรำย
๑. นางลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
๒. นางสาวมะลิ ทนกระโทก
๓. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา
๔. นางสาวพจนา ชุ่มเสนา
๕. นางสาวทัศนีย์ ฉ่ าสันเทียะ
๖. นางนัตยา โซ่ไธสง
๑.๑.๓ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๑. นางลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
๒. นางสาวมะลิ ทนกระโทก
๓. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา
๔. นางสาวรพีพร จาปาพันธ์
๕. นางนภาพร บัตรประโคน
๖. นางสาวปวีณา สาระถี

๑.๑.๔ ควำมกว้ำวหน้ ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
๑. นางลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
๒. นางสาวมะลิ ทนกระโทก
๓. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา
๔. นางสาวสุมติ รา ปลืม้ กมล
๕. นางสาวยุภาพร สอวิหก
๖. นางสาวโสรญา สีอุเป
๗. นายเทพตรีชา ศรีคุณ
๘. นางนัตยา โซ่ไธสง
๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรวัดระดับชำติ
๑. นางสาวมะลิ ทนกระโท
ก
๒. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา
๓. นางลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
๔. นางสาวปวีณา สาระถี
๕. นางสาวปราณี แสงรัมย์
๖. นางอนงรัตน์ ขยันชุมนุม
๗. นายชาญวิต รอตภัย
๑.๑.๖ ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึ กงำน หรือกำรทำงำน
๑. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา
๒. นางสาวมะลิ ทนกระโท
ก
๓. นางลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
๔. นายโยธิน เกิดสมบูรณ์
๕. นางสาวสุวนันท์ วันทะมาตย์
๖. นางสาวศิรนิ ันท์ ดวงนิล
๗. นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (นำงภริ ตพร นวลเท่ำ)
๑) กำรมีคณ
ุ ลักษณะและค่ำนิ ยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด โดยไม่ขดั
กับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1. นางพิศมัย
นพคุณ
2. นางสาวดวงพร
พรสาร
3. นางสาวพรรณทิพา
เสนาโนฤทธิ ์
4. นางมลฤดี
เฮงขวัญ
5. นางวงศ์จนั ทร์
จันทร์ศริ ิ

6. นายวันชัย
ดึแฮ
7. นางสาวจันทิมา
พันธ์มณี
8. MRS.MARY ANN
MERCOLITA
9. นายกฤษวรพัทธ์
รัชธันย์ญาเศวต
10. นางวิจติ ร
อาสาสุข
11. นางปาริชาติ
วาปี โส
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่ นและควำมเป็ นไทย
๑. นางมนทกานต์
ดาทอง
๒. นางสาววรลักษณ์
กีรตั น์
๓. นางสาวพัชรินทร์
พวงเพ็ชร
๔. นางสมพิศ
หมวดประโคน
๕. นางสาวจิรุดาภรณ์
เพิม่ สุขพัฒน์
๖. นางอุไรวรรณ
ธนูศร
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
๑. นางภริตพร
นวลเท่า
๒. นางสาวสาลินี
เชื่อมรัมย์
๓. นางสาวปั ณณ์ธารี
ศรีแก้ว
4. นางพรรณี
คืนดี
5. นางสาวตรีรตั น์
ประทุมตรี
6. นางอรดี
ศรีรตั น์
7. นายธรรมธาราธาร
เข็มบุปผา
8. นางละออง
แว่นศิลา
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิ ตสังคม
1. นางสาวพิมรดา
แวดล้อม
2. นางเพ็ญศรี
มะนิตรัมย์
3. นายสมจิตร
เวียงใต้
4. นายสิรชิ ยั
คาพิสมัย
5. นางสาวฤทัยรัตน์
แซ่เฮง
๗. นางปรียาภรณ์
มาตหนองแวง
๘. นางสาวอภิญญา
วิชยั รัมย์
๙. นางสาวจตุพร
ผมทา
๕) มีคณ
ุ ลักษณะอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมกำร
1. นายจตุพล
อ่อนสีทนั
2. นางสาวสุรชั วดี
พิรยิ ะตระกูล

3. นางสมใจ
เฮาประโคนมงคล
4. นางวรินทร
เอิบอิม่
5. นางสาวละอองศรี
สุขทวี
๖. นางสาวสายสุณี
เขียวรัมย์
๗. นายสาโรจน์
บูชารัมย์
๘. นางสุชาดา
มะโมทะโก
๙. นางสาวจิราภรณ์
ประโมทะโก
๑๐. นายฐาปนัจ
ขีรมั ย์
๑๑. นายประชาสันต์
สาเรียนรัมย์
๖) มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีงำม รักเมตตำ ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่ำงพอเพียง
1. นายชนเทพ
สังข์ทองหลาง
2. นางสาววันทนา
แผ้วพลสง
3. นายวิรชั
หมวดประโคน
4. นางสาวภาริณี
วรรณทวี
5. นางสาวธัญจิรา
ทองเรือง
6. นางสาวปารวี
ชมโคกกรวด
7. นางสาวอาไพ
เภาตนะ
8. นายกวีพงษ์
พลเสพ
9. นายตัณติกร
สุขศรี
10. นายอานวย
สังข์ทองหลาง
11. นางจีระวรรณ
เดชสันเทียะ
12. นายโสฬส
โพธิศรี
์
13. นายกิตติศกั ดิ ์
ศรจันทร์
14. นางสาวฉัตรแก้ว
เปกรัมย์

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริ หำรและกำรจัดกำรของผู้บริ หำรสถำนศึกษำ (นำยสมบัติ
พิ มพ์จนั ทร์)
๑. กำรมีเป้ ำหมำย วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
1. นายสมบัติ
พิมพ์จนั ทร์
2. นางสาวกัลยา
มังคั
่ ง่
3. นายกฤษณ์กร
จรดรัมย์
4. นายสุพจน์
มูลรังสี
5. นางสาวปิ ยะมาศ ทองทัว่

๖. นางสาวอนงค์
6. นางสาวจิตรลดา

คอนรัมย์
โสนะชัย

๒. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒.๑ กำรวำงแผนและดำเนิ นงำนพัฒนำวิ ชำกำรที่เน้ นคุณภำพของผู้เรียน
รอบ
ด้ำน ทุกกลุ่มเป้ ำหมำย และดำเนิ นกำรอย่ำงเป็ นรูปธรรม
๑. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
๒. นางสาวรพีพร
จาปาพันธ์
๓. นางสาวยุพา
ชุ่มเสนา
๔. นางลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
๕. นางสาวมะลิ
ทนกระโทก
๖. นางสาวชัญญานุช เกิดผล
๗. นางสาวสุรนิ ทร
ฉลาดเจน
๘. นางสาวชลละดา ชิวรัมย์
๒.๒ กำรวำงแผนและดำเนิ นงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญ
ทำงวิ ชำชีพ
๑. นางวิลาวัลย์
บุญนาพา
๒. นางเมทินี
ราชวงศ์
๓. นางสาวดวงพร
เข็มทอง
๔. นางสาวดวงตา
อรุณรัมย์
๕. นายกฤตภาส
ฉะพรรณรังสี
๒.๓ กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
กำรจัดกำรศึกษำให้มี คุณภำพและได้มำตรฐำน
๑. นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
๒. นางสาวจรรยา
คนชุม
๓. นางสาวัชราภรณ์ ฉันทปั ญญา
๔. นางปุณณิศา
นพคุณ
๕. นางสาวศุภลักษณ์ วาปี กงั
2.2.4 กำรกำกับ ติ ดตำม ประเมิ นผลกำรบริ หำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1. นายสมบัติ
พิมพ์จนั ทร์
2. นางสาวกัลยา
มังคั
่ ง่
3. นายกฤษณ์กร
จรดรัมย์

4. นางปิ ยะนุช
สังข์ทองหลาง
5. นายจักรภัทร
ศรีอนิ ทร์
6. นางสาวศรินนา แก้วสีเคน
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ (นางลาเพยพรรณ
พิมพ์จนั ทร์)
๓.๑ กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผ้เู รียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑. นางสาวสุรนิ ทร
ฉลาดเจน
๒. นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
๓. นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์
๔. นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
๕. นางทัศนีย์
ฉ่ าสันเทียะ
๖. นางชลละดา
ชิวรัมย์
๗. นางสาวชัญญานุช เกิดผล
๘. นางสาวสุวนันท์ วันทะมาตย์
๓.๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่ น
๑. นางสาวชลละดา ชิวรัมย์
๒. นางเยาวมาลย์ บุญผาง
๓. นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
๔. างสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์
๕. นางสาวสุรนิ ทร ฉลาดเจน
๖. นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
๗. นางสาวศิรนิ นั ท์ ดวงนิล
๘. นางสาวชัญญานุช เกิดผล
๙. นางอนงค์รตั น์ ขยัยชุมนุม
๑๐. นางสาวยุภาพร สอวิหก
๓.๓ กำรตรวจสอบและประเมิ นควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็ นระบบ
และมี
ประสิ ทธิ ภำพ
๑. นางสาวชัญญานุช
๒. นางสาวศิรนิ ันท์
๓. นางนภาพร
๔. นางพจนา
๕. นางภรภัทร

เกิดผล
ดวงนิล
บัตรประโคน
ศรีกระทุ่ม
แก่งสันเทียะ

๖. นางสาวสุรนิ ทร
ฉลาดเจน
๗. นางสาวโสรญา
ศรีอุเป
๘. นางสาวชลละดา ชิวรัมย์
๓.๔ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๑. นางลาเพยพรรณ พิมพ์จนั ทร์
๒. นางดวงจันทร์
ชุบรัมย์
๓. นางกลิน่ แก้ว
ทะสุนทร
7. นางสาวปิ ยะนุช ทองทัว่
8. นายภาณุพงษ์
สายหงษ์
9. นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร
10. นายสิรภิ พ
วาปี โส
มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิ ทธิ ผล (นำงสำวดวงใจ แสน
กล้ำ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวดวงใจ
นางสาวดารารัตน์
นางสาวรัศมี
นายสุรเสกข์
นางวิลาวัลย์
นางเมทินี
นางสาวดวงพร
นางสาวดวงตา
นายกฤตภาส

แสนกล้า
อัตโยโค
ทิรอดรัมย์
อินทร์ประโคน
บุญนาพา
ราชวงศ์
เข็มทอง
อรุณรัมย์
ฉะพรรณรังสี

ทัง้ นี้ ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั คาสัง่ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ หากเกิด
ปั ญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผูบ้ ริหารสถานศึกษาทราบ เพือ่ หาแนวทางแก้ไขต่อไป

สัง่ ณ วันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
(ซิสเตอร์จาเนียร บุญทัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์

คำสังโรงเรี
่
ยนมำรียอ์ นุสรณ์
ที่ 89 / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทำงำนจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐

ด้วยโรงเรียนมำรียอ์ นุสรณ์ ได้ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำบุรรี มั ย์ เขต ๑ เพือ่ ให้
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดทำ
รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐ เพือ่ สนองผลงำนต่อต้นสังกัดและ
สำธำรณชนได้ทรำบ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. บำทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร ผูจ้ ดั กำรโรงเรียนมำรียอ์ นุสรณ์
๒. ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนมำรียอ์ นุสรณ์
๓. นำงสำวสุภำรัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร
๔. นำยสมบัติ
พิมพ์จนั ทร์ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรทัวไป
่
๕. นำงพิศมัย
พคุณ ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยจิตตำภิบำลและส่งเสริมวินยั
๖. นำงภริตพร
นวลเท่ำ
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบุคลำกร
๗. นำงปิ ยะนุช
สังข์ทองหลำง ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยงบประมำณ
หน้าที ่ ให้คำปรึกษำและอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
๑. นำงสำวสุภำรัตน์
๒. นำยสมบัติ
๓. นำงพิศมัย
๔. นำงลำเพยพรรณ
๕. นำงดวงจันทร์
๖. นำงรวงทอง

เหลืองรัตนวิมล
พิมจันทร์
นพคุณ
พิมพ์จนั ทร์
ชุบรัมย์
ศรีศุภมิตร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๗. นำงกลิน่ แก้ว
๘. นำงพรรณี
๙. นำงสำวมะลิ
๑๐. นำงสำววรลักษณ์
๑๑. นำงปิ ยะนุช
๑๒. นำงสำวปรำณี
๑๓. นำงสำวรพีพร

ทะสุนทร
คืนดี
ทนกระโทก
กีรตั น์
สังข์ทองหลำง
แสงรัมย์
จำปำพันธ์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที ่ วิเครำะห์จดั เตรียมข้อมูลและจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี กำรศึกษำ
๒๕๖๐ของโรงเรียนมำรียอ์ นุสรณ์ทร่ี บั ผิดชอบสรุปข้อมูลให้ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพ และสัมฤทธิผลให้
์ เสร็จทันกำรใช้งำน
๓. ฝ่ ำยจัดเรียงพิ มพ์เข้ำเล่ม
๑. นำงสำวรพีพร
จำปำพันธ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที ่ พิมพ์รำยงำนและจัดเรียงลำดับงำนรำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี กำรศึกษำ
๒๕๖๐ พร้อมเข้ำรูปเล่มสะดวกต่อกำรนำไปใช้ต่อไป
ให้คณะกรรมกำรทีไ่ ด้รบั มอบกำรแต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้ำที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ต่อไป

สัง่ ณ วันที่ ๒๖

เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
( ซิ สเตอร์จำเนี ยร บุญทัน )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรียอ์ นุสรณ์

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง เชิ ญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็ นคณะกรรมการ การประเมิ นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เรียน คุณวีระวัฒน์ ทรัพย์อดุ ม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา
๒๕๖๐
ด้วย ทางโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ จะจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ซึง่ เป็ นการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญ คุณวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม มาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒขิ อง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมหนังสือนี้
โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ได้จดั ส่งคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยมายังท่าน

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจาเนียร บุญทัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิ นคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามทีโ่ รงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ ได้จดั ทารายงานประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และนาเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ข้าพเจ้าและคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนได้ศกึ ษารายละเอียดของรายงานประจาปี ปรากฏว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนมารียอ์ นุ สรณ์ ขอให้ทางโรงเรียนได้นาผลการ
ดาเนินงานไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามทีก่ าหนดไว้ และรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชน

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวจาเนียร บุญทัน)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

