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คำนำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้จัดทำ
ขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ  คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ ภาคผนวก  

โรงเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
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            เมษายน 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   รหัส  31100003 ที่ตั้งเลขที่  100 หมู่ 13 ถนน  บุรีรัมย์–บรบือ   ตำบล
ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  โทรศัพท์ 044-611980, 044-612274  โทรสาร 044-613984 E–mail   ms_buriram@hotmail.com    
Website :  www.ms.ac.th   ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ  12 กุมภาพันธ์ 2525  เปิดสอนระดับปฐมวัย  ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวนนักเรียน  3,138  คนจำนวนบุคลากรโรงเรียน  182  คน 
 
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
        ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  4  ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
   2.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที ่ถูก
สุขลักษณะเหมาะสมตามวัย  ดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือน 
ส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่าเริง แจ่มใส มีความมั ่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ ปลูกฝังให้เด็กมีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง มี
คุณธรรม จริยธรรม จากโครงการหนึ ่งห้องเร ียนหนึ ่งโครงงานคุณธรรมมีการจัดประสบการณ์เร ียนรู ้แบบ 
STEM&STREAMRSS เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เกิดทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ รู้จักการสังเกต รู้จักตั้งคำถามรู้จักคิด ลงมือ
ปฏิบัติ เพ่ือหาคำตอบแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆได ้โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
                     1. ด้านร่างกาย โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย ให้มีความ
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลตนเองได้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมตามตาราง
ประจำวัน กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสมกับช่วงวัย  

http://www.ms.ac.th/
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           2. ด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสร้างให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
มั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก สามารถควบคุม อารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ กล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายหน้าเสาธง การจัดประสบการณ์เรียนรู้และ
การเล่นตามตารางกิจกรรมประจำวัน  
         ๓. พัฒนาการด้านสังคม เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย มีทักษะการทำงาน สามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ การแสดงความเคารพด้วยการ ไหว้ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เด็กเชื่อฟั งคำสั่ง ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มีวินัยในการเข้าแถวและการเดินแถว มีวินัยในการรับประทานอาหาร 
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
         ๔. ด้านสติปัญญา เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม และทักทายบุคคลอ่ืน ได้อย่างเหมาะสม  
รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาเหมาะสม
กับวัย มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รู้จักการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม รู้จักคิด   ได้ลงมือปฏิบตัิ 
จากเรียนรู ้ตามศูนย์การเรียนรู ้ (ห้องเรียนพหุปัญญา) ได้ร ับการพัฒนาตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  และการเรียนรู ้ตามแนวทาง STREAMRSS (Science Technology Read & Write Engineering 
Art Mathematics Sufficiency Economy)  เพ ื ่อส ่ง เสร ิมให ้ เด ็กเก ิดท ักษะการเร ียนร ู ้ ต ่ างๆ ก ิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย ( Link สรุปรายงานผลการดำเนินงาน )    
  นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลวัดผลที่หลากหลายตามสภาพจริง  เพ่ือเป็นการพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
ทุก ๆ ด้านโดยมีแผนงานประเมินพัฒนการเด็กปฐมวัย ( Link สรุปรายงานผลการดำเนินงาน )    
 

2.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป้าหมาย คือ พัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและ
พัฒนาตามแนวทางพหุปัญญา STEM และ แนวทาง STREAMSS Education เสริมการเรียนรู้ความเป็นท้องถิ่น
และสากล โดยมีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเป็นเป้าหมายเน้นการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะการคิดและวิชาการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้บนพ้ืนฐานความสนใจ และศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล มี
การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
                         2. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการบริหารจัดการบุคลากร มีการจัดระบบบริหารแบ่งเป็นรอง
ผู้บริหารระดับปฐมวัยแผนกปฐมวัย หัวหน้าระดับสายชั้น หัวหน้าแผนกอนุบาล และครูประจำชั้นที่ทำหน้าที่หลัก
ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีบริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนจำนวนเด็กต่อครู และอัตราส่วนของจำนวนเด็ก
ต่อห้องเรียน เหมาะสมพอเพียงต่อจำนวน เด็กในแต่ละกลุ่มอาย ุ
                         3. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ จัดอาคารเรียนเป็นอาคารเฉพาะเด็กอนุบาล มีการแบ่งเป็นส่วนห้องน้ำ ห้องนอนพร้อมอุปกรณ์การนอนที่
สะอาด พ้ืนที่ทำกิจกรรม จัดมุมการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ในห้องเรียนให้เด็กเลือกทำกิจกรรม มีสื่อการเรียน มี
มุมธรรมชาติ ต้นไม้ ห้องพยาบาล ที่เพียงพอ เหมาะสม จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

http://ms.ac.th/doc/2562/performance/7/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/7/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2.pdf
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มีการจัดแสกนบัตรการเข้าออกของผู้ปกครอง และกรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ต้องแจ้งชื่อ บัตรประจำตัวผู้
มารับแทนทุกครั้ง ทางสถานศึกษาจึงจะอนุญาต 
.                     4. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ มีการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการ เจ็บป่วยเบื้องต้น จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม 
ที่แปรงฟัน ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก จัดการระบบสุขาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำ ดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค  จัด
อุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และ ดูแลความสะอาดและปลอดภัย
อย่างสม่ำเสมอ  
                         5. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  มีการ

สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง  กับสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมดำเนินงาน  

     นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ได้จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจ การเรียนการสอนโดยการจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน และได้ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรโดยการสนับสนุนการเข้าอบรม
พัฒนาตนเอง ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัยครูได้จัดกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบั ติ  
โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คำนึงถึงความปลอดภัย โดยในห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์หลากหลายมีสื่อการเรียนรู้เช่น ห้องเรียนพหุปัญญา ของเล่น หนังสือนิทาน มีสนามเด็กเล่น มีเครื่อง
เล่นที่เด็กมุดลอดปีนป่าย เพ่ือให้มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีระบบการบริหารโดยประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
อาคารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีมาตรการความปลอดภัยที่สุด สุขลักษณะ 
 
   2.3  มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
         โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  และให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยโรงเรียนจัดให้มีโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาปีการศึกษา ละ ๑ ครั้ง ใน
ห้องเรียนชั้นปฐมวัยครูได้จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วม  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ  
ครูมีการประเมินและนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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    2.4  มาตรฐานที่  4  ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                     โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ใช้กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคุณธรรมจริยธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำความดีไปสู่สังคมโดยใช้
กิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆดังนี้ 
 ด้านรักเมตตา เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีหัวใจที่มีความรักเมตตาสงสารผู้ด้อยโอกาส ผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ด้านความซื่อสัตย์และมีวินัย เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มีความซื่อสัตย์และมีวินัยที่ยั่งยืนโดยการฝึกปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิต  
 ด้านความกตัญญู ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีในทุกพ้ืนที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน  
 ด้านความพอเพียงเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นคุณค่าของสิ่งของไม่
ฟุ่มเฟือยประหยัดอดออมใช้เงินพ่อแม่เท่าท่ีจำเป็น  
 เพ่ือยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ได้จัดทำโครงการสนับสนุน  

นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมากจนส่งผลให้
สถานศึกษาประสบความสำเร็จได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จากจังหวัดบุรีรัมย์   รางวัล MOE 
AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จากระทรวงศึกษาธิการ  รางวัลรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
“วัฒนคุณาธร”  ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม 
เสวนาวินัยสร้างชาติ  จากกระทรวงวัฒนธรรม  และ ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม  และนำร่วมเสวนาวินัยสร้างชาติ  “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับ
รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ  โดยได้รับความสนใจจากคณะกรรมการระดับสูงศูนย์คุณธรรมองค์กร มหาชน 
เยี่ยมชมให้กำลังใจการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปีการศึกษา 2562 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  ประสานความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมกันปลูกฝังในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และฝึกฝนเด็กไปพร้อมๆกัน 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 
3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4  ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เกิดทักษะการคิด  
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ประสบการณ์และนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน โดยมีห้องเรียนพหุปัญญาและครูคอยกระตุ้นให้เด็กสนใจ
หยิบ จับเปิดอ่านหนังสือ แนะนำหนังสือใหม่ นิทานภาพที่เร้าใจ ทั้งรูปภาพและสีที่สวยงาม 
3.5  แผนปฏิบัติงานที่  5  ส่งเสริมให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดของตนเอง โดยจัด 
ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM&STREAMRSS ผ่านงานศิลปะหลากหลายประเภท การทดลองสิ่ง
ใหม่ๆ ในการเล่นหรือทำสิ่งต่าง ๆ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยครูแนะนำเพ่ือต่อยอด
ความคิดให้กับเด็ก 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์แบบมีส่วนร่วม 
4.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM&STREAMRSS 
4.3 การบริการหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 
 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
5.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM&STREAMRSS 
5.3 การนำเทคโนโลยีบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสู่คุณภาพการศึกษา 

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนารอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและต่อเนื่อง 
6.2 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน 
6.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุขและการจัด
ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 
 
 

     ลงนาม....................................................(ผู้อำนวยการโรงเรยีน) 
     ( นางสาวจำนันท์  ไพรงาม ) 

                 วันที่  25  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   รหัส  31100003 ที่ตั้งเลขที่  100 หมู่ 13 ถนน  บุรีรัมย์–บรบือ   ตำบล
ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  โทรศัพท์ 044-611980, 044-612274  โทรสาร 044-613984 E–mail   ms_buriram@hotmail.com    
Website :  www.ms.ac.th   ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ  12 กุมภาพันธ์ 2525  เปิดสอนระดับปฐมวัย  ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวนนักเรียน  3,138  คนจำนวนบุคลากรโรงเรียน  182  คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  

   บุคคลธรรมดา 
 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
     
 
 

http://www.ms.ac.th/
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1.1 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิด
สอน 

จำนวนห้องเรียน 
จำนวนผู้เรียน

ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาลปีที ่1 2 4 86 92 1 - 179 
อนุบาลปีที ่2 4 3 110 106 1 - 217 
อนุบาลปีที ่3 5 3 132 109 - - 241 

รวมทั้งสิ้น 11 10 328 307 2 - 637 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 
 
  1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต   1  1 
- ผู้จัดการ   1  1 
- ผู้อำนวยการ   1  1 
- รอง/ผู้อำนวยการ   2  2 

รวม 0 0 5 0 5 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ  37   37 
- ครูต่างชาต ิ  2   2 

รวม  39   39 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี 9 9 1 - 19 
4.อื่นๆ (ระบุ)...      

รวม 9 48 6 0 63 
รวมท้ังสิ้น 9 48 6 0 63 

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    15  :  1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  30  :  1  
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  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจำนวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 44 9 13 4 3 0 
ภาษาไทย 0 0 11 3 3 0 
คณิตศาสตร ์ 0 3 12 4 2 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 8 4 3 0 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 0 0 6 0 2 0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 7 0 2 0 
ศิลปะ 0 3 3 2 0 0 
การงานอาชีพ 0 0 12 1 2 1 
ภาษาต่างประเทศ 0 2 13 4 3 0 

   

 
   1.3.3 สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จำนวนครูที่ทำหน้าท่ีคัดกรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 
ครูที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ไดร้ับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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  1.3.4  สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
จำนวนครูที่เข้ารับ 

การอบรม 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ 

150 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ “อบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” 

18 กรกฎาคม 2558 

50 โรงเรียนมารีย์อนุสรร์ “วางแผนจัดทำเครื่องมือใน
การประเมินอัตลักษณ์ รักเมตตา ซื่อสัตย์ กัตัญญู 
อยู่อย่างพอเพียง"  โดยมี ดร.กรวิชช์ ธรรมิสร 

6 ตุลาคม 2558 

160 โรงเรียนมารีย์อนุสรณื “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
วิเคราะห์การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์” 

2-3 พ.ค. 2559 

10 1.  ศูนย์คุณธรรมและสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย “อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กระบวนการสร้างจิตสำนึกและการเป็นครูจิต
อาสา” 

3-5 ธันวาคม  2559 

4 ศูนย์คุณธรรมองคกรมหาชน “ประชุมก ำหนด
มำตรฐำนกลำงโรงเรยีนคุณธรรม” 

10 สิงหาคม 2559 

200 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ร่วมกับศูนย์คุณธรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ฟ้ืนฟูกระบวนการ
สร้างจิตสำนึกและการเป็นครูจิตอาสา 

15-16 มกราคม 2560 

35 ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา 
“การอบรมครูใหม่ กับกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” 

22-24 สิงหาคม  2560 

10 ศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน  “ประชุมนำเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม “ 

19-20 เมษายน  2561 

40 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ของกลุ่ม
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำปี
การศึกษา 2561   

20 – 21  กรกฎาคม  2561 

11 ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา 9-10 สิงหาคม 2562 
12 ศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน สังกัดกระทรวง

วัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมครอบครัวอบอุ่น 
แทนคุณแผ่นดิน 

15-16 ธันวาคม 2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก  ที่เด่นคุณธรรม  เลิศล้ำ

วิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี มีครูคุณภาพ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้  มุ่งสู่
สากล 

พันธกิจ 1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4       
2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษท่ี 21    
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
     ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และ 
 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ  

5.  การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
6.  พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล 

 
เป้าหมาย 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานสากล มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับแนวหน้า 
2. ครู  บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทาง 

วิชาการ  ได้รับการยอมรับของสังคม 
ครูและบุคลากรมีคุณภาพ  ผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ จัดการเรียนรู้โดยยึดอัตลักษณ์ 4                                                                                                                                                                                                                           

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนมี 
คุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ 4  เป็นคนดีของสังคม                                                                  

3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21  
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศอย่างรู้เท่าทันสื่อ(Media literacy) และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
6. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ        

7. ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน                                                                                               
9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ                                                                                                         
10. ส่งเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์  การสร้างเครือข่าย และสื่อสาร

การตลาดเชิงรุก     
เอกลักษณ์ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์ 
อัตลักษณ์ ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร ์

ที ่1 
1. แผนงานบริหาร
ฝ่ายปฐมวัย 

633 100 100 ดีเยี่ยม 1.3 1 - 

2.แผนงานพัฒนา
หลักสตูร 

52 100 100 ดีเยี่ยม 2 (2.5) 1 4,6,7,8 

3.แผนงานจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้

633 100 100 ดีเยี่ยม 1.3 1,3 4,6,7,8 

4.โครงการวัน
วิชาการ Open 
House 

550 80 86.60 ดีเลิศ 5 1 4,6,7,8 

5.กิจกรรมรักการ
อ่าน 

633 80 91.61 ดีเยี่ยม 3 1 6,7,8,9 

6.แผนงานนิเทศจัด
ประสบการณ์เรยีนรู้ 

52 80 86.22 ดีเลิศ 3 1 5 

7. .แผนงานวิจัยใน
ช้ันเรียน 

52 100 100 ดีเยี่ยม 1.3 1 3,4 

8.แผนงานพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม 

52 80 90.00 ดีเยี่ยม 2 (2.5) 1 3,4,6,7,8 

9.แผนงานระดับช้ัน 
 
 

633 80 100 ดีเยี่ยม 
1(1.9 

,1.11,1.12) 
1 4 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร ์

ที ่1 
10. .กิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

512 80 80.93 ดีเลิศ 2,3 1 4 

11.โครงการบัณฑิต
น้อย 

233 90 98.81 ดีเยี่ยม 2,3 1 4 

12.แผนงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

612 95 99.64 ดีเยี่ยม 1,3 1 3,4,6 

13.กิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร ์

611 95 96.52 ดีเยี่ยม 2 1 3,4,6 

14.กิจกรรมเข้าคา่ย
ศิลปะ 

611 95 96.52 ดีเยี่ยม 2 1 3,4,6 

15.โครงการทัศน
ศึกษา 

614 95 97.00 ดีเยี่ยม 
1(1.4,1.6,1.8,

1.10) 
1.5 4,6 

16. แผนงานส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

633 80 85.00 ดีเลิศ 3 1 3,4 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

1. แผนงานจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้

633 100 100 ดีเยี่ยม 1.3 1,3 4,6,7,8 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

1. โครงการทัศน
ศึกษา 

614 95 97.00 ดีเยี่ยม 
1(1.4,1.6,1.8,

1.10) 
1.5 4,6 

 

 
***  ยุทธศาสตร์ของสำนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรพัยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตวัชี้วัดประเด็นการติดตามประเมนิผลของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปรากฏอยู่ ขอ้ 7  

 
 



13 

 

 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 637 590 92.62 47 7.38 - - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 637 596 93.56 41 6.44 - - 
3. ด้านสังคม 637 591 92.78 45 7.06 1 0.16 
4. ด้านสติปัญญา 637 588 92.31 48 7.53 1 0.16 

  
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

  นวตักรรม (Innovation) หมำยถึง แนวคดิหรอืวธิกีำรที่น ำมำใช้ในกำรปฏิบตัิ เพื่อแก้ปัญหำหรอืเพื่อกำร
พฒันำ ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงทำงควำมคดิ กระบวนกำร หรอืองคก์ร อย่ำงสิน้เชงิหรอืเหน็ไดช้ดั เป็นกำรพฒันำต่อ
ยอด เพิม่มูลค่ำ มเีป้ำหมำยในเชงิบวก ซึ่งมเีกณฑ์กำรพจิำรณำ คอืมคีวำมสร้ำงสรรค์  (C – Creative), มคีวำมใหม่ใน
บรบิทนัน้ๆ (N - New)           มคีุณค่ำมปีระโยชน์ (V – Value-Added) และปรบัใชไ้ดอ้ย่ำงเหมำะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่ำงที่ด ี(Best - Practice) หมำยถงึ รูปแบบวธิปีฏิบตัหิรอืขึน้ตอนกำรปฏบิตัทิี่ท ำให้สถำนศกึษำประสบ
ควำมส ำเรจ็ หรอืสู่ควำมเป็นเลศิตำมเป้ำหมำย เป็นทีย่อมรบัในวงวชิำกำรหรอืวชิำชพี มหีลกัฐำนของควำมส ำเรจ็ปรำกฏ
ชดัเจน โดยมกีำรสรุปรูปแบบวธิปีฏบิตัหิรอืขัน้ตอน กำรปฏบิตัติลอดจนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ มรี่องรอยหลกัฐำนเชงิ
ประจกัษ์ เผยแพร่ใหห้น่วยงำนภำยในหรอืภำยนอกสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ 
 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถี 
   คริสต์แบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

- การศึกษาปฐมวัย 
- การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 

STEM&STREAMRSS 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

- การศึกษาปฐมวัย 
 

3. การบริการหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีในการมี
ส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

- การศึกษาปฐมวัย 
- การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ศูนย์คุณธรรม 
องค์กร มหาชน 

 

2.   เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

3.   เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

4.    เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร 
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
4. โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) 2562 ศูนย์คุณธรรมองค์กร

มหาชน 
โล่รางวัล 

5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  
6. ผู้ทำคุณประโยชน์กับกระทรวงวัฒนธรรม 
“วัฒนคุณาธร” ประเภทองค์กร 

2560 กระทรวงวัฒนธรรม โล่รางวัล 

7. MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม  2560 กระทรวงศึกษาธิการ โล่รางวัล 
8. รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์  

2561 จังหวัดบุรีรัมย์ โล่รางวัล 

9. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ของจังหวัดบุรีรัมย์   

2561 จังหวัดบุรีรัมย์ เกรียรติบัตร 
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7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ✓ 
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ✓  
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning ✓  
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding) ✓  
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

✓  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
✓ 
✓ 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ ✓  
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ✓  
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น ✓  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ ✓  

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ดีเยี่ยม 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐานระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

  90.00 637 590 92.62 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนกั สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ✓ -   598 93.88  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ด ี

✓ -   585 91.84  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสว่นตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ✓ -   592 92.94  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏบิัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

✓ -   585 91.84  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  90.00 637 596 93.56 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

✓ -   612 96.08  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย ✓ -   580 91.05  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

✓ -   598 93.88  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนกึและค่านยิม      
ที่ด ี ✓ -   576 90.42  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู 
กล้าแสดงออก ✓ -   590 92.62  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน ✓ -   597 93.72  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หนา้ที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ✓ -   589 92.46  

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด ✓ -   624 97.96  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว ✓ -   598 93.88  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  90.00 637 591 92.78 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

✓ -   592 92.94  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง ✓ -   582 91.37  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ✓ -   611 95.92  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

✓ -   596 93.56  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

✓ -   574 90.11  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

✓ -   591 92.77  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  90.00 637 588 92.31 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ ✓ -   586 91.99  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคำถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คำตอบ 

✓ -   597 93.72  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั ✓ -   582 91.37  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได ้

✓ -   574 90.11  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

✓ -   596 93.56 
 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

✓ -   593 93.09 

 

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา  

92.82 ยอดเย่ียม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตาม
วัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ ๑ ครั้ง มี
กิจกรรมออกกำลังกายเต้นอารบิคทุกวันศุกร์ และกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน มีการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กโดยการจัดกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพภาคเรียนละ ๑ ครั้งส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จัก
ดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับ



19 

 

 

 

เพื่อนๆ ได้ มีกิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตน และของ
ส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่วันไหว้ครู วัน
เข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน  จากการทำ
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม เด็กมีความอดทน  มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฎิบัติด้วย
ตนเองให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มีการจัดกิจกรรมโครงงานในชั้นเรียนเพ่ือการเรียนรู้และกิจกรรมการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ STEM&STREAMRSS ทุกวันศุกร์ โดยส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเอง
อ่านให้ครูและเพื่อนฟัง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับตา่งๆ  
มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วย
ภาษาที่เหมาะสมตามวัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกับโครงการทัศนศึกษา เพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก และเรียนรู้จากสถานที่จริง แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ✓ -   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ ✓ -   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ(Active learning) ✓ -   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

✓ - 
  

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ✓ -   

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  ✓ -   
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์ ✓ -   
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ✓ -   
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย ✓ -   
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏบิัต ิ

 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ✓ -   
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ✓ -   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  ✓ -   

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ✓ -   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ✓ -   
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ✓ -   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ✓ -   
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ✓ -   
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ ✓ -   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ลอดภยั
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่
สำหรับเด็กมุดลอด ปีนปา่ย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

✓ - 
  

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอือ้ต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
✓ -   

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ ✓ -   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการ
จัดประสบการณ์ ✓ -   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
✓ -   

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา ✓ -   

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ ✓ -   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ✓ -   

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน ✓ -   
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏบิัต ิ

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา ✓ -   
 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล          

การประเมินตนเองประจำป ีและรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

✓ -   

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม  ✓ -   

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 
***  ค่าเป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

      การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวยความสะดวก
ต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้  เช่น ห้องเรียนพหุปัญญาเพ่ือช่วยกระตุ้นให้เด็กแสดงศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดให้มีห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่อง
อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  
จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ ำห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที ่ย ืดหยุ ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมมีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM&STREAMRSS เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำชั้นที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้
จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยี
ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื ่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาข อง
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   มีการนำผลการ
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ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  95.00 53 53 
 

100 
 

ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบคุคล ✓ -   53 100  
 1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์

จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ -   53 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

✓ -   53 100  

2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสขุ 

  95.00 53 51 96.23 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกบั
ประสบการณ์เดิม ✓ -   50 94.30  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยา่ง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

✓ -   53 100  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ✓ -   50 94.34  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  95.00 53 53 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

✓ -   53 100  

 3.2  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ✓ -   53 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

✓ -   53 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
คำตอบ เป็นต้น 

✓ -   53 100  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  95.00 53 51 96.23 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ
กิจวัตรประจำวันดว้ยเครื่องมือและวิธกีารที่
หลากหลาย  

✓ -   49 92.45  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วม ✓ -   49 92.45  

 4.3 นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ✓ -   53 100  

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ✓ -   53 100  

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

98.12 ยอดเยี่ยม 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข มีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ STEM&STREAMRSS ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู ้ผ่านการเล่น  และการลงมือทำ พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามวัย เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ - จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา มี
ความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย   
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียน
มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู ้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน  
ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วม เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล การประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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      มาตรฐานที ่4  ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด
(คน) 

จำนวน
น ักเรียน/ครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 มีความรักและเมตตา   80 690    618 89.56 ดีเลิศ 

1.1 ผู้เรียน มีความรักเมตตาตนเอง
และผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

✓ - 
  615 89.13   

1.2 ผู้เรียน มีความสภุาพอ่อนโยน 
✓ -   621 90   

1.3 ผู้เรียน รู้จักให้อภัย 
✓ -   617 89.42   

2 มีความซื่อสัตย ์   75 690 572 82.89 ดีเลิศ 
2.1 ผู้เรียน มีความซื่อสตัย์ต่อตนเอง
และผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป ✓ -   555 80.43  

2.2 ผู้เรียน มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีของตนเองระดับดีขึ้นไป        ✓ -   600 86.95  

2.3 ผู้เรียน มรีะเบยีบวินัยในตนเองใน
ระดับดีขึ้นไป ✓ -      560 81.15  

3 มีความกตัญญ ู   80  690 598 86.66 ดีเลิศ 
 3.1 ผู้เรียน มีความกตัญญูต่อผูม้ี

พระคุณอยู่ในระดบัดีขึ้นไป ✓ -   602 87.24  

3.2 ผู้เรียน มีความนอบน้อมตระหนัก
ในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

✓ - 
  592 85.79 

 

3.3 ผู้เรียน รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณ
สถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดบัดีขึน้
ไป 

✓ - 
  599 86.81 

 

4 อยู่อย่างพอเพียง   70 690 507 73.47 ดี 
 4.1 ผู้เรียน รู้จักประหยัดอดออมอยู่

ในระดับดีขึ้นไป ✓ -   511 74.05  

 4.2 ผู้เรียน มีความพอใจในสิ่งท่ี
ตนเองเป็น ✓ -      508 73.62  

 4.3 ผู้เรียน มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 
✓ -    501 72.60  

สรุปผลการประเมิน 83.03 ดีเลิศ 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

ผู้บริหารให้ความสำคัญของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ เน้นการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่แห่งการเพาะพันธุ์ความดีและมุ่งมั่นทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและยั่งยืน  โดยสถานศึกษา
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาด้านคุณธรรมของบุคลากร และจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างหลากหลาย ได้อย่างเป็นรูปประธรรมและจับต้องได้ มีการกำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่ชัดเจนในการดำเนินงาน  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ นำแผนการปฏิบัติงานไปพัฒนา
นักเรียนบุคลากรด้านคุณธรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ
เพ่ือให้การปลูกฝังคุณธรรมได้เน้นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องเป็นอัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียน 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ดำเนินการพัฒนาด้านคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม  โดย
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมมี โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีหัวหน้าสายของแต่ละระดับชั้นนิเทศติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีการประเมินผลคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 ในแต่ละด้าน และนำผล
มาวิเคราะห์สรุปผลการประเมินและนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างต่อเนื่อง เพื่อครูและบุคลากรจะได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ทุก มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติร่วมกัน เช่น กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน กิจกรรมทางศาสนาเป็นต้น พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีในการนำมาใช้ในการบันทึก
ความดีของนักเรียน เช่น กิจกรรมพัฒนาโปรแกรม TSCORE เพ่ือบันทึกการทำความดีของนักเรียนแล้วนำมา
จัดมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำความดีตลอดปีการศึกษา 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความดี มีคุณธรรมจากพ้ืนที่ใน
โรงเรียนสู่พื้นที่ในครอบครัว ที่บ้านหรือชุมชน จากการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์คาทอลิก (อัตลักษณ์ 4) ปีการศึกษา 2562 ( Link สรุปรายงานวิจัยการส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์คาทอลิก ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ms.ac.th/doc/2562/vijai/vijai.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/vijai/vijai.pdf
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ ยอดเยี่ยม  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพิม่เตมิได้...   
มาตรฐานที่ 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการจัด
ประสบการณ ์

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ยอดเยี่ยม  
7. โรงเรียนเพิม่เตมิได้... -  

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  
2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมคีวามสุข ยอดเยี่ยม  
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพิม่เตมิได้...   
มาตรฐานที ่4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณข์องสถานศึกษา  ดีเลิศ 
 1.  มีความรักเมตตา ดีเลิศ  
 2.  มีความซื่อสัตย ์ ด ี  
 3.  มีความกตัญญ ู ดีเลิศ  
 4. อยู่อย่างพอเพียง ดีเลิศ  
มาตรฐานที่....    

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคณุภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไมม่ีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคณุภาพ ในท่ีนี ้คือ ดีเลิศ  

ยอดเย่ียม 
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3. จุดเด่น 
 

คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและมีพัฒนาการทางอารมณ์ - จิตใจ 
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
2. รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในสังคมสามารถร่วมกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมและการละเล่นของไทยได้ 
3. มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สามารถสื่อสารและเรียนรู้สิ่งต่างๆตามกิจกรรม
ประจำวันได้เป็นอย่างดี 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.  มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์กับเด็ก 
3.  พัฒนาครู จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.  เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา 
2.  โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
3. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบSTEM&STREAMRSS ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือทำด้วยตนเอง 
ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู  และ 
อยู่อย่างพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ การ
ชื่นชมจากชุมชน     
2.การส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษา  ซื่อสัตย์ กตัญญู  และอยู่อย่างพอเพียง จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างเชิงประจักษ์ 
3.การนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความดี สู่คุณธรรมจริยธรรมที่ 
พึงประสงค์ เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน และการสื่อสารที่รวดเร็ว 
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4.  จุดควรพัฒนา 
 

คุณภาพของเด็ก 
1. ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
2. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ 
และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เป็นนิสัย  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2. กำหนดแผนพัฒนาการอย่างชัดเจน จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีความสุขมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ  
2. ในการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ควรจะมีระบบการติดตามผล
การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
3. ควรส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล
ประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

6. ความต้องการช่วยเหลือ 

 1.  การสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากภาครัฐเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้
สำหรับโรงเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  และการบริหารจัดการสถานศึกษา และฐานข้อมูลสื่อการ
จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนตามหน่วยการเรียนที่หลากหลาย 
  
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
   

 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมนำร่องเครือข่ายคาทอลิกที 
เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากกำหนดอัตลักษณ์ท่ี ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือพัฒนา
ความดีไปสู่สังคมเพ่ือกำหนดแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนซึ่งในแผนพัฒนาสถานศึกษานั้นจะมีการกำหนด ค่านิยมร่วม
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(Shared values) ซึ่งค่านิยมร่วมนี้ถือเป็น คุณธรรมเป้าหมาย และเป็น อัตลักษณ์ (Identity) ของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์และขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชน อัตลักษณ์นี้คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู 
อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมีบันทึกอยู่ใน
พระคัมภีร์ (Bible)  ซึ่งโดยแก่นแท้แล้วสอดคล้องกับหลักศีล ๕ ในพุทธศาสนา ทำให้เป็นการขับเคลื่อนสู่โรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้และความพร้อมด้านฐานะที่สามารถส่งเสริมเด็กได้ จนกระทั้งใน
ปี ๒๕๕๘ สถานศึกษาได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
นักเรียน เพ่ือหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่าง
พอเพียง” สถานศึกษา กำหนดตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ เริ่มพัฒนาคุณธรรมอย่างจริงจัง จึงได้จัดทำโรงเรียนคุณธรรม
ตามวิถีคริสต์ โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน  มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งจะเป็นไปได้ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนในมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ 

 -  กระจายอำนาจ  
 -  การส่วนร่วม  
 -  การระดมความคิดเห็น 
 -  การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ 
 -  การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ 
 โดยได้รับการร่วมมือ การเสนอแนะ  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)องค์กรมหาชนจำกัด ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  จนสามารถ
พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลเป็นที่เชิงประจักษ์ ดังนี้ 
   จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
    1. สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้บริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบโดย
การจัดระดมความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ ๔ “รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง”  ซึ่งเป็นคุณธรรม
พ้ืนฐาน 
   2. ดำเนินเนินกิจกรรมตามแผนงานในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
     2.1 กิจกรรมภายในโรงเรียน 
     2.1.1 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกในการ
กระทำความดีแบบยั่งยืน โดยให้ผู้เรียนได้มีการระดมความคิดเห็น“ปัญหาที่อยากแก้ และความดีท่ียากทำ”โดย
เริ่มจากตัวตนของผู้เรียน(พฤติกรรมของผู้เรียน)พื้นที่ห้องเรียน ห้องน้ำที่ใช้ร่วมกัน พื้นที่นอกห้องเรียน(ใน
บริเวณโรงเรียน) และนอกรั้วโรงเรียน (ชุมชน) กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้เรียนทุกมีส่วนร่วมในการทำความดี เกิด
ความภูมิใจในการทำความดี และขยายผลไปสู่ครอบครัวของผู้เรียนแต่ละคน 
           2.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณค่าพระวรสาร (คุณธรรมจริยธรรม)ซึ่งเป็นหลักคำ
สอนของ พระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมสากล ได้แก่  ความเชื่อศรัทธา ความจริง การไตร่ตรอง 
การภาวนา มโนธรรม วิจารณญาณ ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม อิสรภาพ ความยินดี ความเคารพ ศักดิ์ศรี 
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ความสุภาพถ่อมตน ความซื่อตรง ความเรียบง่าย ความพอเพียง ความรัก เมตตา ความกตัญญูรู้คุณ (การงาน / 
หน้าที่) การรับใช้ ความยุติธรรม สันติ การคืนดี อภัย ความเป็นหนึ่ง ความเป็นชุมชน การพิศเพ่งสิ่งสร้าง / 
รักษ์ธรรมชาติ และ ความหวัง เข้าสู่บทเรียน เพื่อให้คณะครูผู้สอนได้นำเอาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปปลูกฝังให้
เด็กทุกกิจกรรม 
     2.1.3 พัฒนาโปรแกรมทำเนียบคนดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม โดยการจัดทำโปรแกรมสำหรับให้
คะแนนผู้เรียนที่ทำความดี และบันทึกเผยแพร่ความดี http://tscore.ms.ac.th)โดยการจดัทำโปรแกรม
สำหรับให้คะแนนผู้เรียนที่ทำความดี และบันทึกเผยแพร่ความดี (http://tscore.ms.ac.th)  ซึ่งใช้กระบวนการ
เสริมแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และชุมชน 
   -   เขียนโปรแกรมระบบ ICT แบบออนไลน์ 
   -   บันทึกคะแนนนักเรียนและบุคลากรร่วมไปถึงผู้ปกครองที่กระทำความดี 
   -   มีการบันทึกภาพนักเรียน และส่งภาพเข้าสู่ระบบออนไลน์ 
   -   ติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่ในที่นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้เห็น ภาพที่นักเรียน 
หรือบุคลากรทำความดีจะไปปรากฏที่หน้าจอแสดงผล ส่งผลให้ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองเกิดแรง
บันดาลใจ และร่วมทำความดีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น   
  2.2 กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
                         2.2.1 โครงงานมารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน เป็นกิจกรรมโครงงานของผู้เรียนในการคิด
ที่จะแสดงออกในการให้การช่วยเหลือสังคม ด้วยการระดมทุนทรัพย์ และวางแผนดำเนินกิจกรรมด้วยการไป
มอบ ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม นำการแสดงไปแสดงให้ชุมชน การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะร่วมกับผู้นำ
ท้องถิ่น  การมอบถังขยะแยกประเภทให้แก่ชุมชน 
              2.2.2  กิจกรรมร่วมทำความสะอาดชุมชนกับหน่วยงานท้องถิ่น 
      2.2.3  กิจกรรมร่วมปลูกป่าร่วมกับท้องถิ่น  
             การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นหลังจากสถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โดยนำ 
อัตลักษณ์ ๔ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาความดี
ให้เกิดกับบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จนเกิดผลการดำเนินการ
ที่เห็นผลเชิงประจักษ์ๆ ส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นเลิศ  นักเรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีจิตอาสา  พัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับ
มากยิ ่งขึ้นจากชุมชนและผู ้ปกครองจากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้ปกครองต่อผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พบว่า ผู้ปกครองและชุมชนพอใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้นำโครงการ
โรงเร ียนค ุณธรรมเป ็นโครงการเด ่นในการประเม ินและได ้ร ับรางว ัลโรงเร ียนพระราชทานของ
กระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้จาก เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครอง
และชุมชนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน  จึงได้รับ
เลือกเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 รางวัล MOE AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม
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จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์จากกระทรวงวัฒนธรรม“วัฒนคุณากร”ประเภทกลุ่มบุคคล 
ได้รับคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและร่วมเสวนาวินัยสร้างชาติจากกระทรวง
วัฒนธรรม งานสุขภาวะชุมชนระดับชาติจากกระทรวงสาธารณะสุข นอกจากนี้ทางศูนย์วัฒนธรรม องค์กร
มหาชนจำกัด กระทรวงวัฒนธรรมได้ถ่ายทำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  และได้รับรางโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจากศูนย์คุณธรรม ในปีการศึกษา 2562  

 

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนคุณธรรมนำร่องเครือข่ายคาทอลิกท่ีเริ่มต้นการพัฒนาความดีจากกำหนดอัต
ลักษณ์ ๔ รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ผู้บริหาร คร ู
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือพัฒนาความดีไปสู่สังคมเพ่ือกำหนดแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนซึ่งใน
แผนพัฒนาสถานศึกษานั้นจะมีการกำหนดค่านิยมร่วม เป็นคุณธรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนและ
แบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ (Bible)  ซึ่งโดยแก่นแท้แล้วสอดคล้อง
กับหลักศีล ๕ ในพุทธศาสนา ทำให้เป็นการขับเคลื่อนสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้บริหารสถานศึกษาอย่างมีความ
รับผิดชอบโดยการจัดระดมความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ ๔ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” 

ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และบรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนและทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนในมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ 

 -  กระจายอำนาจ  
 -  การมีส่วนร่วม  
 -  การระดมความคิดเห็น 
 -  การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ 
 -  การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ 
 โดยดำเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยเริ่มจากการวางแผน  ดำเนินงานตาม
แผนงานที่กำหนด กำกับ นิเทศ ติดตาม วัดผลประเมินผลการดำเนินงานทุกกระบวนการ รายงานผลให้
ผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับปรับปรุงวิธีการ หาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุธรรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมดำเนินงานอย่างมีความสุข และในปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังมีการทำการวิจัย “การมี

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ✓  

2. องค์กรต้นแบบสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   ✓ 
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ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์คาทอลิก ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี
การศึกษา 2562” เพ่ือเป็นการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน ระหว่าง บ้าน  วัด  โรงเรียน ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบรอบด้าน 
 

 
 

มารีย์อนุสรณ์โมเดล ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
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มารีย์อนุสรณ์โมเดล ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
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                                         ภาคผนวก 
    
10. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
12. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
14. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
15. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 

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

 

 โดยที่มีกฎกระทรวง  ว่าดว้ยการประกนัคณุภาพการศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ลงวนัท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประ เภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมัธยมศึกษา
ในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

         ประกาศ  ณ   วันที่ ๒๐ มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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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 
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มาตรฐานที่ ๔ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ๔.๑  มีความรักและเมตตา 

 ๔.๒  มีความซื่อสัตย์ 
 ๔.๓  มีความกตัญญู 
 ๔.๔  อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ

ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 -------------------------------------- 
ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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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 9๕.00 ของครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม  
ศักยภาพ 

 

  ๓.๒ ร้อยละ 9๕.00 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

 

  ๓.๓ ร้อยละ 9๕.00 ของครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

 

  ๓.๔ ร้อยละ 9๕.00 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้ 

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเลิศ 

    ๔.๑ มคีวำมรกัและเมตตำ 
 - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มคีวำมรกัเมตตำตนเองและผูอ้ื่นมนี ้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มคีวำมสุภำพอ่อนโยน 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 รูจ้กัใหอ้ภยั 

 

    ๔.๒ มคีวำมซื่อสตัย์ 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๕ มคีวำมซื่อสตัยต์่อตนเองและผูอ้ื่นในระดบัดขีึน้ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๕ มคีวำมรบัผดิชอบในหน้ำทีข่องตนเองระดบัดขีึน้ไป        
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๕ มรีะเบยีบวนิัยในตนเองในระดบัดขีึน้ไป 

 

    ๔.๓ มคีวำมกตญัญ ู
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มคีวำมกตญัญตู่อผูม้พีระคุณอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มคีวำมนอบน้อมตระหนกัในควำมดทีีผู่อ้ ื่นมอบใหต้นเองอยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 
          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 รูจ้กัตอบแทนคุณรูคุ้ณสถำบนัและแผ่นดนิอยู่ในระดบัดขีึ้นไป 

 

     ๔.๔ อยู่อย่ำงพอเพยีง 
      - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๐ รูจ้กัประหยดัอดออมอยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
      - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๐ มคีวำมพอใจในสิง่ทีต่นเองเป็น 

          - ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๐ มชีวีติอยู่อย่ำงเรยีบง่ำย 
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ตารางท่ี ๑๗.  ตารางเทียบเคียง 
 

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   ๐ - 59 

 
  ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่ง

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุ
ง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน     

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   ✓  

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว     

  ✓  

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

  ✓  

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุก
ด้าน 

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเอง    ✓ 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนเล่น/ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ และชื่น
ชมในผลงานของตนเอง 

   ✓ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุ
ง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านคร ู     

มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ✓  

ด้านผู้บริหาร     

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  ✓  

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

๑. การศึกษาปฐมวัย 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของเด็ก  ดีเยี่ยม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

๓. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ดีเยี่ยม 

๔. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของเด็ก  

                   ๑. ด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลตนเองได้ ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมตามตารางประจำวัน กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ดื่มนมเป็นประจำ
ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถเคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่ว ดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสมกับช่วงวัย  
         ๒. ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก 
สามารถควบคุม อารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ กล้า
แสดงออกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายหน้าเสาธง การจัดประสบการณ์เรียนรู้และการเล่ นตามตารางกิจกรรม
ประจำวัน  
         ๓. พัฒนาการด้านสังคม เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย มีทักษะการทำงาน สามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ การแสดงความเคารพด้วยการ ไหว้ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เด็กเชื่อฟังคำสั่ง ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มีวินัยในการเข้าแถวและการเดินแถว มีวินัยในการรับประทานอาหาร 
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย  
         ๔. ด้านสติปัญญา เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม และทักทายบุคคลอ่ืน ได้อย่างเหมาะสม  
รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาเหมาะสม
กับวัย มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รู้จักการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม รู้จักคิด 
ได้ลงมือปฏิบัติ จากเรียนรู้ตามศูนย์การเรียนรู้ (ห้องเรียนพหุปัญญา) ได้รับการพัฒนาตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)  และการ เ ร ี ยนร ู ้ ต ามแนวทาง  STREAMRSS (Science Technology Read & Write 
Engineering Art Mathematics Sufficiency Economy)  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ต่างๆ      
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
                     ๑. สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เป้าหมาย คือ พัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางพหุ
ปัญญา STEM และ แนวทาง STREAMSS Education เสริมการเรียนรู้ความเป็นท้องถิ่นและสากล โดยมีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยเป็นเป้าหมายเน้นการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการคิดและวิชาการ 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้บนพ้ืนฐานความสนใจ และศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 
                        ๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากร มีการจัดระบบบริหารแบ่งเป็นรองผู้บริหารระดับ
ปฐมวัยแผนกปฐมวัย หัวหน้าระดับสายชั้น หัวหน้าแผนกอนุบาล และครูประจำชั้นที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย มีบริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนจำนวนเด็กต่อครู และอัตราส่วนของจำนวนเด็กต่อห้องเรียน 
เหมาะสมพอเพียงต่อจำนวน เดก็ในแต่ละกลุ่มอาย ุ
                        ๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ จัดอาคาร
เรียนเป็นอาคารเฉพาะเด็กอนุบาล มีการแบ่งเป็นส่วนห้องน้ำ ห้องนอนพร้อมอุปกรณ์การนอนที่สะอาด พื้นที่ทำ
กิจกรรม จัดมุมการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ในห้องเรียนให้เด็กเลือกทำกิจกรรม มีสื่อการเรียน มีมุมธรรมชาติ 
ต้นไม้ ห้องพยาบาล ที่เพียงพอ เหมาะสม จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก มีการจัดแส
กนบัตรการเข้าออกของผู้ปกครอง และกรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ต้องแจ้งชื่อ บัตรประจำตัวผู้มารั บแทน
ทุกครั้ง ทางสถานศึกษาจึงจะอนุญาต 
.                  ๔. สถานศึกษามีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ มีการเฝ้า
ระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการ เจ็บป่วยเบื้องต้น จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน ล้างมือให้
เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำ ดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค  จัดอุปกรณ์ภาชนะ
และเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และ ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ  
                      ๕. สถานศึกษามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  มีการสื่อสารเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง กับสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและชุมชน 

มีส่วนร่วมดำเนินงาน  

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
                 ๑. ครูมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ สนใจ ใส่ใจในการพัฒนาเด็ก   

                   ๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง          
๓. ทุกฝ่ายครูมีความรู้ มีวุฒิการศึกษาตรงกับงานที่รับผิดชอบ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาอยู่

เสมอ  
                 ๔. ครูใส่ใจในการควบคุม ดูแลเด็ก ทุกเวลา ตลอดจนการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ห้องน้ำ ที่ล้าง
มือ ที่แปรงฟัน ที่สะอาด เอ้ือต่อการเรียนรู้และการเล่น   
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ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล    

                   ๑.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีการดำเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำแผนดำเนินงานสู่การปฏิบัติ 
                   ๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ  ภายในของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งบทบาทหน้าที่ผู ้รับผิดชอบสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามแผน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อ
ผลการดำเนินการสถานศึกษา 
                   ๓. สถานศึกษาอยู่ในเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก มีการส่งเสริมด้านหลักศาสนาคริสต์ ให้ครู ผู้เรียน
ร่วมปฏิบัติ เน้นอัตลักษณ์ ๔ จัดการศึกษาวิชาการคู่คุณธรรม ทุกกิจกรรมสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรมให้ทุกคน
ในสถานศึกษาร่วมปฏิบัติ มีการกำหนดตัวชี ้วัด เพื ่อวัด ประเมินผลที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
                   ๔. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของสถานศึกษา ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง  
                   ๕. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา เสนอหน่วยงานต้นสังกัด ภาคี
เครอืข่ายและเผยแพร่ต่อสารณชน 
                   ๖. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการ
จัดทำรายงานประเมินตนเองทุกปีการศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก  
          ๑. เด็กต้องได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กบางส่วนยังขาดทักษะการทดลอง  

           ๒. เด็กท่ีจะผ่านชั้นต่อไปต้องได้รับการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ของสายตาและกล้ามเนื้อเล็ก 
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
 
           

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
         ๑. ครูต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ กำหนด

แผนพัฒนาอย่างชัดเจน จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
         ๒. ครูต้องได้รับการพัฒนาการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่เน้นให้เด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน มากยิ่งข้ึน และเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
          ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
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                   ๑. ครูต้องออกแบบกิจกรรม วิธีการ ที่ส่งเสริมและพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและความ
พร้อมของการประสานสัมพันธ์กับสายตาเด็ก อย่างหลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ 
                   ๒. ครูต้องนำผลงานของเด็กมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเด็กให้ตรงกับสภาพและปัญหาของ
แต่ละบุคคล 
                   ๓. ครูต้องมีการวางแผน  ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น ให้สอดคล้อง เหมาะสม
กับกิจกรรมที่จัดให้กับเด็ก  

         ๔. ครูต้องมีการใช้กระดานหน้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก 
         ๕. ครูต้องมีการจัดป้ายนิเทศ ป้าย หรือมุมแสดงผลงานเด็ก 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล         

                   สถำนศกึษำตอ้งพฒันำการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ จัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีของสถานศึกษา บางโครงการหรือกิจกรรมมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

การดำเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกันจึงไม่สามารถสรุปผลการดำเนินการได้ชัดเจนเพื่อนำผลไปพัฒนาโครงการหรือ

กิจกรรม เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
การจัดประสบการณ์ 

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 6  ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่าน
การเล่นการลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิด
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการ
จัดประสบการณ์ ดังนี้ 
1. หลักการจัดประสบการณ์ 
 1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและ
ต่อเนื่อง 
 1.2 เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและบริบทของสังคม
ที่เด็กอาศัยอยู่ 
 1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญท้ังกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
 1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื ่อง  และเป็นส่วนหนึ ่งของการจัด
ประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 1.5 ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 
2. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
 2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองที่เหมาะกับอายุ วุฒิ
ภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก  เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะและสาระการเรียนรู้ 
 2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอความคิดโดยผู้สอน
หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
 2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใน
บรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 
 2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก
สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
 2.7 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการมีว ินัยให้เป็นส่วนหนึ ่งของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและ  แผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไม่ได้
คาดการณ์ไว้ 
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 2.9 จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  
นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.10 จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 
 
3. การจัดกิจกรรมประจำวัน 
 กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปีบริบูรณ์ สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้หลายรูปแบบเป็น
การช่วยให้ทั้งผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร  เมื่อใดและอย่างไร ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและ
สภาพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจำวัน
มีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
 3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
  3.1.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน
แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
   วัย 3 – 4 ปี มีความสนใจประมาณ  8 – 12 นาท ี
   วัย 4 – 5 ปี มีความสนใจประมาณ 12 – 15 นาท ี
   วัย 5 – 6 ปี มีความสนใจประมาณ 15 – 20 นาท ี
  3.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกนิกว่า 
20 นาท ี
  3.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40 – 60 นาที 
  3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้
จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออก
กำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
 3.2 ขอบข่ายของกิจกรรรมประจำวัน  
 การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมใน
การนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที ่สำคัญผู ้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้  
  3.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น
อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
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  3.2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อ
มือ - นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์
กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับ
ช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
  3.2.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด 
เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดย  จัดกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาส ตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
  3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน รู้จัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ ฯลฯ 
  3.2.5 การพัฒนาการคิด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จำแนกเปรียบเทียบ จัด
หมวดหมู่ เรียงลำดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดให้
เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย  ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำ
กิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ ่หรือรายบุคคล 
  3.2.6 การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิด 
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้จัดกิจกรรมทางภาษา
ให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักการจัด
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ 
  3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี 
การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ำ เล่นทราย เล่น
บล็อกและเล่นก่อสร้าง 
การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจสังคม 
และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน 
ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนำมาจัดทำสารนิทัศน์หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่า
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เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา  
ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 2. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
 3. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่ควร
ใช้แบบทดสอบ 
 5. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
 สำหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม 
การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่งวางแผนหรือ
กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ ตัวบ่ งชี้ และสภาพที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด สถานศึกษาต้องคำนึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดย
สถานศึกษาต้องเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น การประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 2. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาควรดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเอกสารประกอบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว  สภาพปัจจุบัน สภาพต่างๆ ที่เป็น
ปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 2.2 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ เป้าหมาย มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สาระ
การเรียนรู ้รายปีเพื ่อกำหนดประสบการณ์สำคัญและสาะที่ควรรู ้ในแต่ละช่วงอายุ ระยะเวลาเรียน  การจัด
ประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการบริหาร
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จัดการหลักสูตร ซึ ่งสถานศึกษาอาจกำหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 2.3 การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนนำหลักสูตรไปใช้ เป็นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากที่ได้จัดทำแล้ว โดยอาศัยความ
คิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการทำหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่าง
การดำเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้ดีเพียงใด  ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสู ตรทั้งระบบ
หลังจากที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดทำควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างไร 
 
การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุ 3 – 6 ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับ
ใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาให้เหมาะสม
กับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด โดยดำเนินการ ดังนี้  
 1. การกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สาระการเรียนรู ้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื ่อให้ทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง ใช้ในการพัฒนาเด็ก 
สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื่อนำไปจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 2. การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่มีความพิการแต่ละ
ด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอื้อต่อสภาพความพิการของเด็ก ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช่
สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 
 3. สถานศึกษาท่ีมีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพ่ีเลี้ยงให้การดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาการ กรณีท่ีมีเด็กกลุ่มเป้าหมายพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการส่งต่อไปยัง
สถานพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพ่ือได้รับการพัฒนาต่อไป 
 
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 
 การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่  1 มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จะประสบผลสำเร็จได้ บุคลากร
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้ง
สองระดับ เพื่อทำความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอื้อต่อการเชื่อมต่อการศึกษาโดย
ดำเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างความเข้าใจรอย
เชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนทั้งสองระดับจะได้เตรียมการสอน
ให้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
  1.2 จัดหาเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับ  มาไว้ให้ผู้สอนและ
บุคลากรอ่ืนๆได้ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆร่วมกัน 
  1.4 จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ 
  1.5 จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับพ่อ
แม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับและให้ความร่วมมือในการช่วย
เด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรประสาน
กับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู ้ปกครองในการช่วยเหลือเด็ก
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
 
 2. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
 ผู้สอนระดับปฐมวัย ต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู ้ปกครองและบุคลากรอื่น ๆ  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที ่1 โดยผู้สอนควรดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ซึ่งจะ
ทำให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
  2.2 พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดี ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
เพ่ือให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
  2.3 จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้สอนตลอดจนการสำรวจสภาพแวดล้อม  บรรยากาศ
ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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3. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
 ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเจตคติที่ดีต่อการจัด
ประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควรดำเนินการ ดังนี้ 
  3.1 จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู ้ปกครองมีโอกาสได้ทำความรู้จั กคุ ้นเคยกับผู ้สอนและ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ก่อนเปิดภาคเรียน 
  3.2 จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ภายใน
ห้องเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  3.3 จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  3.4 จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  3.5 เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง  และ
ชุมชน 
 4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
 พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน และเพ่ือ
ช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรดำเนินการดังนี้ 
  4.1 ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
  4.2 จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก   
  4.3 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให่ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
  4.4 จัดเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน สนทนา
พูดคุยซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้กำลังใจ 
  4.5 ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลานเพื่อช่วยให้บุตรหลานปรับตัว
ได้ดีขึ้น 
 
การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการสำคัญในการให้สังคม  ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
กระจายอำนาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็น
ผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม จำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตามประเมินและ
รายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเห็นความก้าวหน้า  
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การวางแผน และดำเนินงานการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
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 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู ้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดำเนินการที่เป็นระบบ
เครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ตั้งแต่ระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ  การกำกับดูแลและ
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อนำข้อมูลจากรายงานผล
มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
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ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2559 - 2562 

วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

11  กุมภาพันธ์  
2559   

คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม 

พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 
โรงเรียนคุณธรรม มีความพอใจระดับ

มาก  เฉลี่ย 4.51 

7 มีนาคม  2559   โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
จ.หนองคาย 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  ร้อยละ 
94.80 

10  มิถุนายน 2559 - โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ  
- โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
- โรงเรียนอาเวมารีอา
อำนาจเจริญ 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.64 คิด
เป็นร้อยละ  92.80     

9 ก.ค. 2559 คณะผู้บริหารคณะครู 
โรงเรียนคาทอลิกท่ัวไป
ประเทศ 

เวทีวิชาการ 
"กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์" ณ บ้านผู้หว่าน อ.
สามพราน จ.นครปฐม 

มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

19 กรกฎาคม 2559   คณะผู้บริหารคณะครู 
โรงเรียนคาทอลิกท่ัวไป
ประเทศ 

นำเสนอ
“กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

 

6  กุมภาพันธ์  2560 โรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
จันทบุรี 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.78 คิด
เป็นร้อยละ  95.70      

10  กุมภาพันธ์  
2560 

คณะผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน จังหวัดราชบุรี 

โรงเรียนคุณธรรม ความพึงพอใจมาก
ที่สุดร้อยละ  98.55 

9  มิถุนายน 2560 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
หัวไผ่  อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.80  คิด
เป็นร้อยละ  96.00  
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วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

11 กรกฎาคม  2560 โรงเรียนพระมารดาทรง
ธรรม  อ.กันทรารมย์ จ.ศรี
สะเกษ 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดร้อยละ  98.00 

26 มกราคม 2561   หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการโรงเรียนใน        
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี   

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.98  คิด
เป็นร้อยละ  99.60 

12  มีนาคม  2561   โรงเรียนสันติวิทยา  อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.96  คิด
เป็นร้อยละ  99.20 

6  กรกฎาคม  2561   โรงเรียนพระกุมารศึกษา 
จังหวัด 

มหาสารคาม โรงเรียนพระ
กุมารสุรินทร์     

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

ภาพรวมมีความพึง
พอใจมากที่สุด   
โดยมีค่าเฉลี่ย  4.80  
คิดเป็นร้อยละ  
96.00 

31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร จ.
พิจิตร 

โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน 

 

9  พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระกุมาร
มหาสารคาม อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.93  คิด
เป็นร้อยละ  98.60 

17 ธันวาคม 2561   นักศึกษามหาบัณฑิต 
บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และคณะครูโรงเรียนพระ
กุมารมหาสารคาม 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

ภาพรวมมีความพึง
พอใจมากที่สุด   
โดยมีค่าเฉลี่ย  4.83  
คิดเป็นร้อยละ  
96.59 

5 กุมภาพันธ์ 2562   โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
กาฬสินธุ์   

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.83  คิด
เป็นร้อยละ  96.60 
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วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

2-3 กรกฎาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม กระทรวง 

วัฒนธรรม 
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ งานสมัชชา
คุณธรรมระดับชาติ 

 

18  สิงหาคม  2562 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.93  คิด
เป็นร้อยละ  98.60 

10 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากร โรงเรียนมารีย์-
อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

ศึกษาดูงานระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

 

30  ตุลาคม  2562 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
องค์กรมหาชน จำกัด 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

 

4 พฤศจิกายน  2562 โรงเรียนกุหลาบวิทยา กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.72 คิด
เป็นร้อยละ  94.40 

1 ธันวาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี  

ระบบ ICT แข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

25 ม.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 

มอบนโยบายการจัด
การศึกษาแด่ผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

24  กุมภาพันธ์   
พ.ศ. 2563 

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 
และ โรงเรียนนิรมลวิทยา 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
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วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

ค่าเฉลี่ย  4.86 คิด
เป็นร้อยละ  97.20 

 
ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2559 - 2562 

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ โรงเรียนมารีพิทักษ์นางรอง 

และโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ 

    
6 กุมภาพันธ์ 2560 :คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลจันทบุรี 

ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ 

    

 
 

10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี 
ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ 
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วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ หัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

        

11 กรกฎาคม. 2560 คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนมารดาทรงธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ 
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วันที่  18  สิงหาคม  2562  โรงเรียนมารีย์พิทักษ์และโรงเรียนตุลยาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์  เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

   
 

   
 

10 ตุลาคม 2562 : คณะผุ้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ศึกษาดู
งานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 
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30  ตุลาคม  2562  คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม นำโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธาน
กรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ เพ่ือติดตามและ
ให้กำลังใจในการดำเนินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

 

    
 

   
 

วันที ่1 ธันวาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  ได้นำคณะเข้าศึกษาดู
งานระบบการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม และคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้การต้อนรับ 
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4 พฤศจิกายน  2562 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยมีบาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร  บรรยายพิเศษถึง
กระบวนการพัฒนาคุณธรรม  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   โดยมีค่าเฉลี่ย  4.72 คิดเป็นร้อยละ  94.40 

   
 

  
 

   
 
 

วันนี้ 25 ม.ค. 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ) กล่าวมอบ
นโยบายการจัดการศึกษาแด่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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24  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน และ โรงเรียนนิรมลวิทยาศึกษาดูงาน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   โดยมีค่าเฉลี่ย  4.86 คิดเป็นร้อยละ  97.20 

 

 
 

 

ข้อมูลการเป็นวิทยากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา  2559-2562 

วัน/เดือน/ปี สถานทีอ่บรม เรื่อง 

20 ก.ย. 2559 คณะบราเดอร์สามเณรใหญ่มิสซังลาว ภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า และโรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

17 ต.ค. 2560 โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ครูผู้สร้าง
โรงเรียนคุณธรรม" 

19 ต.ค. 2560  โรงเรียนดรุณศึกษาจุฬาภรณ์  
จ.นครศรีธรรมราช 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อัตลักษณ์สู่
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์" 

3-5  ธ.ค. 2559 คณะผู้บริหารและคณะครูคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการ
สร้างจิตสำนึกและการเป็นครูจิตอาสา ณ 
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม 

17  ธ.ค. 2559 คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี แบ่งปันโรงเรียนคุณธรรม 

15 ม.ค. 2560 คณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปลุกจิตสำนึกด้วยจิตอาสา 

16 ม.ค.  2560 คณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จุดเน้นตามอัตลักษณ์โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ 

26 เม.ย. 2560 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในเครือสังฆ
มณฑลจันทบุรี 

ตัวอย่างโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
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วัน/เดือน/ปี สถานทีอ่บรม เรื่อง 

10-11 พ.ค. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี การนำอัตลักษณ์สู่โรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์ 

13 พ.ค 2560 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์ 

18 ก.ค. 2561 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
26  ต.ค. 2561 โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์ จ.นครราชสีมา กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม

วิถีคริสต์ 
11 พ.ย. 2561 โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์ จ.นครราชสีมา โรงเรียนคุณธรรมส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์

อย่างไร 
16  มี.ค. 2562 โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์ จ.นครราชสีมา สร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือยก

ผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน 
11 พ.ค. 2562 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ สร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือยก

ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
6 ก.ค.  2562 ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา 

ณ ไร่วนานุรักษ์ วังน้ำเขียว 
นครราชสีมา 

การทำดีไม่ต้องเดี๋ยว “โครงงานคุณธรรม” 
จัดโดย 

9 ส.ค. 2562  ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑล
นครราชสีมา 

อบรมปฐมนิเทศครูใหม่ โรงเรียนในเครือ
สังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำปี
การศึกษา 2562 

28 ก.ย. 2562 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง กทม.  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
และโครงงานคุณธรรม 

6 ต.ค.  2562 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
7 ต.ค.  2562 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ การสร้างสื่อประสมเพื่อยกผมสัมฤทธิ์แบบ

ยั่งยืน / และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบ 4 

18 ต.ค 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ อ.เมือง 

จ.ชัยภูม ิ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อประสม
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
แบบยั่งยืน”  

24 ต.ค. 2562 โรงเรียนมารีย์นิรมล จ.อุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณธรรม 
ทำอย่างไร”   

27 ต.ค. 2562  โรงเรียนอาเวมารีย์อาอำนาจเจริญ  
จ.อำนาจเจริญ 

Joomla Training "aveamnat.ac.th" 
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วัน/เดือน/ปี สถานทีอ่บรม เรื่อง 

14-15 พ.ย. 2562 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ อ.ปะคำ  
จ.บุรีรัมย์ 

การทำดีไม่ต้องเดี๋ยว “โครงงานคุณธรรม” 
จัดโดย 

25-28 ก.พ. 2563 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

อบรมเชิงปฏฺบัติการเปลี่ยนอัตลักษณ์5 
LIGHT สู่พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์ 
“โรงพยาบาลคุณธรรม” รุ่น่ที่ 1-3 

16-18 มี.ค 2563 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

อบรมเชิงปฏฺบัติการเปลี่ยนอัตลักษณ์5 
LIGHT สู่พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์ 
“โรงพยาบาลคุณธรรม” รุ่นที่ 4-6 

2 เม.ย. 2563 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง  
จ.บุรีรัมย์ 

การกำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 
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ภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า และโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  คณะบราเดอร์เณรใหญ่มิสซังลาว 

   
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ครูผู้สร้างโรงเรียนคุณธรรม"  โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี 

 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อัตลักษณ์สู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์"   

โรงเรียนดรุณศึกษาจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช  

 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการสร้างจิตสำนึกและการเป็นครูจิตอาสา  
ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม 
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แบ่งปันโรงเรียนคุณธรรม  คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี  

 
ปลุกจิตสำนึกด้วยจิตอาสา  คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
สัมมนาจุดเน้นตามอัตลักษณ์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
นำเสนอตัวอย่างโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนใสเครือสังฆมณฑล 
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6 กรกฎาคม 2562 การทำดีไม่ต้องเดี๋ยว “โครงงานคุณธรรม” จัดโดยฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑล
นครราชสีมา ณ ไร่วนานุรักษ์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 

   
9 สิงหาคม 2562 : ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมปฐมนิเทศครูใหม่ โรงเรียนในเครือ

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมบัติ พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม และ
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนสรณ์ ให้ความรู้เรื่องการบูรณาการคุณค่าพระวร
สารเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ 
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28 ก.ย. 2562  วิทยากรแบ่งปัน กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และโครงงานคุณธรรม ณ โรงเรียนแม่
พระฟาติมา ดินแดง กทม.  

  
6-7 ตุลาคม 2562   วิทยากรแบ่งปันโรงเรียนคุณธรรม / การสร้างสื่อประสมเพ่ือยกผมสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน 

/ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4  ณ โรงเรียนอาเวมารีย์อาอำนาจเจริญ 

  
 

18 ต.ค 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ อ.เมืองจ.ชัยภูมิ  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อประสม
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน”  
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24 ต.ค. 2562 โรงเรียนมารีย์นิรมล จ.อุบลราชธานี  อบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณธรรม ทำ
อย่างไร”   

 
 

27 ต.ค. 2562  โรงเรียนอาเวมารีย์อาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ Joomla Training "aveam-
nat.ac.th" 

 
 
14-15 พ.ย. 2562  เป็นวิทยาโรงเรียนมารดาวนารักษ์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ การทำดีไม่ต้องเดี๋ยว 

“โครงงานคุณธรรม”  

 
 
 
 



101 

 

 

 

25-28 ก.พ. 2563  เป็นวิทยากร ณ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา อบรมเชิงปฏฺบัติการ
เปลี่ยนอัตลักษณ์5 LIGHT สู่พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์ “โรงพยาบาลคุณธรรม” รุ่นที่ 1-3 

 

 
16-18 มี.ค 2563  เป็นวิทยากร โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมาอบรมเชิงปฏฺบัติการ

เปลี่ยนอัตลักษณ์5 LIGHT สู่พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์ “โรงพยาบาลคุณธรรม” รุ่นที่ 4-6 

 
2 เม.ย. 2563 เป็นวิทยากรโรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  เรื่องการกำกับ ติดตาม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 
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  ผลงานความภาคภูมิใจ 
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ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2562 
 

 
 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
11  กุมภาพันธ์  2563 
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คณะกรรมการ สังเกต สัมภาษณ์ ร่องรอย เพื่อประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
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คณะกรรมการ สังเกต สัมภาษณ์ ร่องรอย เพื่อประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
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คณะกรรมการ สังเกต สัมภาษณ์ ร่องรอย เพื่อประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 

 
 
 

 


