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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้

จัดทำขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการ

ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ  คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ส่วนที่ 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ ภาคผนวก  

โรงเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะ

เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ต่อไป 

  

                โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   

          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 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน ยอดเยียม 
                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  4  ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
2.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน   

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง 
เหมาะสมเป็นไปได้ จาก ปรัชญาทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติสู่การกำหนด
แผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2560-2564 (Link แผนยุทธศาสตร์) เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมี  
อัตลักษณ์ ลูกมารีย์รักเมตตา  ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Link แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2562)  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (http://ms.ac.th/announce) 
หลักสูตรสถานศึกษา    (http://www.ms.ac.th/doc/course)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์    ปีการศึกษา 2562 ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทุกด้านนำสู่การปฏิบัติดำเนินการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร 

http://www.ms.ac.th/
http://ms.ac.th/plan/08-strategic-plan.pdf
http://ms.ac.th/plan/08-strategic-plan.pdf
http://ms.ac.th/plan/08-strategic-plan.pdf
http://ms.ac.th/announce
http://www.ms.ac.th/doc/course
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   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้พัฒนาผู้เรียน  และให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน
ที่ถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดคุณภาพที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน กำหนดให้ครูผู้สอนได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของหลักสูตรแกนกลางของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551( ฉบับปรับปรุง 2560)  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีหลักฐานที่สนับสนุนดังนี้  

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( o-net)  ชั้น 
ประถมศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกรายวิชาสูงกว่าระดับจังหวัด สังกัด และระดับประเทศ  

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( o-net)   ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  2562  มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในกลุ่มรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่า
ระดับจังหวัด  สังกัด และระดับประเทศ ส่วนภาษาอังกฤษต้องได้รับการพัฒนา 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3  
ขึ้นไปทุกรายวิชาเฉลี่ย 

4. ด้านคุณภาพผู้เรียน  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆทั้ง 
ระดับโรงเรียน จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเน้นให้ผู้เรียนมีภาษาที่ 2 
เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาจัดโปรแกรมห้องพิเศษท่ีเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

              โปรแกรม Marie English Program (MEP) เรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 11 คาบต่อสัปดาห์ คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ทางโรงเรียน
ต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เด่นชัดในสถานศึกษา โดยมี
ประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง ครูที่สอนจะพูดภาษาอังกฤษกับผู้เรียนตลอดเวลาแม้ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและสามารถสื่อสารได้เข้าใจมากขึ้น 

โปรแกรม Intensive Communicative English Program (ICEP) จัดการเรียนในระดับสายชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 10 คาบต่อสัปดาห์ ผู้เรียนเรียนกับครูต่างชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ และผู้เรียนได้มีโอกาสนำความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน
ภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

หลักสูตรห้องเรียนปกติ เน้นทักษะทางด้านวิชาการ ครูได้จัดแผนการเรียนรู้ให้เป็น เครื่องมือใน 
การสร้างทั้งทัศนะ ความรู้ ความคิด ทักษะชีวิต ให้เกิดกับผู้เรียนเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการกับ
ชีวิตและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง ดีงาม ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ พร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงและสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ในการงานจริงของชีวิตได้ สถานศึกษาส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบโครงการ กิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงกับพันธกิจและมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาได้กำหนดไว้พร้อมทั้งกำหนดกรอบการพัฒนาในแต่ละพันธกิจไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดค่า
เป้าหมายของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยได้รับความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นระดับคุณภาพและเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้จัดครูที่จบการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆจำนวน 57 สาขา ทำการสอนตรงตามสาขาวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ 

ด้านการเรียนการสอน ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สำคัญ  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบกระบวนการ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เรียนรู้
ผ่านโครงงาน การระดมสมอง การใช้ผังความคิดและมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นพัฒนาตัวเองแบบบูรณาการ อาทิ โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพภาพการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากสื่อ เทคโนโลยี 
โครงการคลินิกภาษา กิจกรรมรักการอ่านก่อนเคารพธงชาติหน้าเสาธง โครงการท่องสูตรคูณเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ นอกจากนี้สถานศึกษายังได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน “โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่ง
คุณธรรม”รวมทั้งโครงการวันสำคัญ โครงการทัศนศึกษา โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -
เนตรนารี  โครงการอบรม เรื่อง”วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านสิ่งเสพติด 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านสุขอนามัยและกิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ซึ่งทุกโครงการกิจกรรมปฏิบัติต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
ครบถ้วน   

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
อ่านหนังสือออกและอ่านถูกต้องตามหลักภาษาไทย สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน มีความสามารถในการ
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษคล่องแคล่วตามวัย รวมทั้งการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยม สามารถวิเคราะห์
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนสำคัญ  จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออกมีภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม โครงงานหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม 
ภายใต้แนวคิด“ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ”โดยการระดมความคิดร่วมกันแก้ปัญหากับสิ่งที่ทุกคนอยากจะ
ทำ เพ่ือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำความดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบเป็นพ้ืนฐานของการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning )  ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทำโครงงาน
นำไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด“รัก
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง” ผู้เรียนมีความรู้ด้านอาชีพจากการเรียนการสอนที่สอดแทรกภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การฝึกประสบการณ์อาชีพต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมวันวิชาการ OPEN HOUSE ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
นำเสนอผลงานด้านอาชีพในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผู้เรียนสามารถวางแผนตั้งเป้าหมายการเรียนต่อสาย
สามัญและสายอาชีพในอนาคต ได้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของตนเอง มีโลกทัศน์ที่
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กว้างข้ึนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากแหล่งเรียนรู้ มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดี รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง สังคม และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ  อดทน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและ
พัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ  เห็นคุณค่าในตัวเอง
และสร้างความภูมิใจในตนเอง ห่างไกลจากยาเสพติด สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ โดยสถานศึกษาได้มีการดำเนินงานโครงการ 
กิจกรรมตามแผน และมีการสรุปรายงานกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังโครงการ โดยการรายงานผลกิจกรรมจะเป็นการ
ประเมินผลย่อย ๆจากการบันทึกผลและสรุปผลที่ได้พร้อมสภาพปัญหา มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมมาสรุปเป็นภาพรวมโครงการ นำการผลดำเนินกิจกรรม
ในแต่ละกิจกรรมของโครงการมาสรุปและประเมินผลโครงการในภาพรวม และรายงานผลการดำเนินงาน เป็นค่า
ร้อยละและระดับคุณภาพ เพ่ือเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากกระบวนการและผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนกับผลการตรวจสอบสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์สะท้อนความเชื่อถือได้ของผล
การประเมินตนเองโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนน่าเชื่อถือจากข้อมูลหลายแหล่ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลมีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีการ
พัฒนาต่อเนื่องในระยะ ๓ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดครบถ้วน  

มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ 
ทำงานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ  ศาสนา ภาษา  วัฒนธรรม และประเพณี  มีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
  

2.2  มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการบริหารแบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง  สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การ
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน สถานศึกษาเพ่ือ
วางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผน-กล
ยุทธ์ 2560-2564  ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนกลยุทธ์ 2560-2564 (แผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564) เพ่ือให้การจัดการศึกษา เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็น

http://ms.ac.th/plan/08-strategic-plan.pdf
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รูปธรรม  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้อง กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
(แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562) และสรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สรุปผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ)  มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ชัดเจนโดยกการเยี่ยมบ้านบันทึกในระบบ
โปรแกรม SDQ อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  มีการวิจัยสอบถามการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรรม
ตามอัตลักษณ์คาทอลิกของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (สรุปรายงานแผนงานวิจัยและนโยบาย) เพ่ือนำผลมา
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  และสามารถ
เป็นแบบอยางได้ โดยทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พุทธศักราช 2562  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2561  (ฉบับปรับปรุง 2560)  พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนการเรียน
การสอน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและปรับปรุง
คุณภาพทุกปี  มีการประเมินคุณภาพของครูและบุคลากร เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยจะเห็นได้จากการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมในปี
การศึกษา 2562 คิดเป็นเฉลี่ย  44.60 ชั่วโมงต่อคน/ปี  และการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (สรุปรายงานแผนงานพัฒนาบุคลากร) นอกจากนี้บุคลากรโรงเรียนมา
รีย์อนุสรณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
(ภาคผนวก)  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของชุมชน นักเรียนได้ใช้และศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก โดยมีกิจกรรมซ่อมบำรุง  กิจกรรมขยะเป็นศูนย์  กิจกรรม Big Cleaning Day  กิจกรรมป้ายนิเทศเพ่ือ
อำนวยต่อการเรียนรู้  กิจกรรมธนาคารขยะ  จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 86.30  มีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยมีการใช้ระบบ
เครือข่ายออนไลน์ เช่นเว็บไซต์โรงเรียน Facebook การนำวิทยุชุมชนมารีย์เรดิโอ (105 MHz)  วารสารแผ่นพับ
ของโรงเรียน  ป้ายประกาศ  ป้ายนิเทศภายในและภายนอกโรงเรียนในการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ครู  บุคลากร 
นักเรียน และผู้ปกครอง จากการสรุปความพึงพอใจต่อแผนงานการประชาสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  91.48 ต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา  
2562  (สรุปแผนงานประชาสัมพันธ์) และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการติดตั้งระบบทีวีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน  มีการ
การประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี่เพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน
พบว่าครูร้อยละ 86.51    (สรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประสมเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน)  
(สรุปรายงานกิจกรรมประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน)  (สรุปรายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทคโนโลยี) ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้ง

http://ms.ac.th/doc/plan/2562/
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/02-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/07-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/21-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/25-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/27-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%20-%20%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/26-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%20-%20%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/26-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%20-%20%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99.pdf
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ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  จากการที่สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจที่ชัดเจน และนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
  2.3  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยจัดให้มีการร่างแผนการทำงานอย่างมีระบบ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มี
คุณภาพตามมาตรฐานโดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานดังนี้   

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่ง 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ดี โดยดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหลักสูตร มีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ Active Learning  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริงเพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. ดำเนินการนิเทศกำกับและติดตามแผนงานการนิเทศการสอนจากกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้และงานสนับสนุนการสอนเพ่ือให้บุคลากรของกลุ่มสาระได้รับการพัฒนาและเสนอหรือสรุปผลการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนงานงานการเรียนการสอน ซึ่งทั้ง 2 แผนงานเน้นการสนับสนุนให้ผู้สอนได้จัดทำแผนการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนหรือนักเรียนที่มีผล
การเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น โครงการซ่อมเสริม แผนงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น 

3. มีการวางแผนดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนมีการ 
บริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก นักเรียนรักที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุข 
เพ่ือบรรจุตามเกณฑ์ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการและกิจกรรมดังนี้ แผนงานวิจัยใน
ชั้นเรียน แผนงานห้องสมุด โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี โครงการ Open House  กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเป็น
ต้น 

4. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามแผนงานวัดและ 
ประเมินผลและนำผลพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

4.1 ครูและบุคลากรมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
ประเมินสภาพจริงมีเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดผล 

4.2 การจัดสอบกลางภาค /ปลายภาค กำหนดวันส่งคะแนนตัวชี้วัดโดยแต่ละรายวิชา 
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พร้อมกับแนบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน เช่น บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) บันทึกผลการอ่านวิเคราะห์ 
บันทึกผลสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมุดรายงานผลการเรียน(ปพ.6) เป็นต้น กำหนดวันรับเอกสารผล
การเรียน (ปพ.6)  ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองต่อไป 

4.3 ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจะทำข้อสอบกลางภาคเรียนและวิเคราะห์ตัวชี้วัดออก 
ข้อสอบกลางภาคเรียน เพ่ือนำไปปรับปรุงข้อสอบให้ได้มาตรฐานและเก็บข้อสอบไว้ต่อไปส่วนข้อสอบปลายภาคใช้
ข้อสอบส่วนกลางของสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการวัดผลการเรียน
ปลายภาคของผู้เรียน 

4.4 จัดให้มีการนิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้าสายชั้นและนิเทศ 
ระหว่างครูผู้สอนระดับเดียวกัน มีแบบบันทึกการนิเทศเพ่ือบันทึกการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนผลการนิเทศภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูผู้สอนนำผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

2.4 มาตรฐานที่ 4  ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ใช้กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำความดีไปสู่สังคมโดยใช้
กิจกรรมส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ( Link สรุปรายงาน ) กิจกรรมอบรม
นักเรียนตามสายชั้น ( Link สรุปรายงาน )  ดังนี้ 
 ด้านรักเมตตา เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีหัวใจที่มีความรักเมตตาสงสารผู้ด้อยโอกาส ผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยต่าง ๆ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพ่ือน กิจกรรมเรารักโรงเรียนของเรา กิจกรรมเรารักคุณครู กิจกรรมบรรเทาใจแก่ครูผู้ปกครองนักเรียนที่มีญาติ
เสียชีวิต กิจกรรมส่งใจให้เด็กกำพร้า คนชรา เดินหน้าเยี่ยมผู้ป่วยช่วยเหลือผู้ยากไร้   กิจกรรมรักรับใช้ใส่ใจเพ่ือน
มนุษย์  ( Link สรุปรายงาน )   
 ด้านความซื่อสัตย์และมีวินัย เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มีความซื่อสัตย์และมีวินัยที่ยั่งยืนโดยการฝึกปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมคนเข้าแถว
กระเป๋าเข้าแถว รองเท้าเข้าแถว  กิจกรรมความซื่อสัตย์เป็นเครื่องหมายของคนดี (Link สรุปรายงาน) 
 ด้านความกตัญญู ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีในทุกพ้ืนที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้า
นอน เช่น นักเรียนตื่นนอนแล้วเก็บท่ีนอน นักเรียนอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวด้วยตนเอง ช่วยพ่อแม่จัดอาหาร ล้าง
จาน และช่วยงานบ้าน สวัสดีพ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนและกลับบ้าน สวดมนต์ก่อนนอน ทำบุญตักบาตร และมีจิต
อาสาช่วยสังคม  กิจกรรมคนดีศรีมารีย์(ความกตัญญู)  (Link สรุปรายงาน) เป็นต้น  
 ด้านความพอเพียงเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ตนมี  เห็นคุณค่าของสิ่งของ
ไม่ฟุ่มเฟือย  ประหยัดอดออมใช้เงินพ่อแม่เท่าที่จำเป็น เช่น กิจกรรมการออมกับเครดิตยูเนี่ยน กิจกรรมบันทึกการ
รับจ่ายของนักเรียน กิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียน กิจกรรมคัดแยกคัดย่อขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ  

http://ms.ac.th/doc/2562/performance/5/10-%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%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c(%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9).pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/5/07-%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%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/5/08-%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%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/5/09-%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%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/5/10-%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%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c(%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9).pdf
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กิจกรรมขยะเป็นศูนย์ กิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน เศษอาหารเป็นศูนย์ โครงการล้างจานคือล้างใจ กิจกรรมจิต
อาสารักษาความสะอาด  
 เพ่ือยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ได้จัดทำโครงการสนับสนุน เช่น พัฒนาโปรแกรมทำเนียบความดี มีจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยการทำโปรแกรม
สำหรับให้คะแนนนักเรียนที่ทำความดีและบันทึกเผยแพร่ความดี (http://tscore.net/ms)  การสร้างจิตอาสาใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โครงการมารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน โครงการ
ครสิต์มาสสู่ชุมชน หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม และโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  

นอกจากนี ้ได้มีการจัดทำวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตาม อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Link สรุป
รายงานแผนงานวิจัยและนโยบาย)   จนส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จากจังหวัดบุรีรัมย์   รางวัล MOE AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จากกระทรวงศึกษาธิการ  
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร”  ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับการคัดเลือกนำเสนอ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม เสวนาวนิัยสร้างชาติ  จากกระทรวงวัฒนธรรม  และ ได้รับการ
คัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วมเสวนาวินัยสร้างชาติ  “งานสุขภาวะชุมชน 
ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ  โดยได้รับความสนใจจาก
คณะกรรมการระดับสูงศูนย์คุณธรรมองค์กร มหาชน เยี่ยมชมให้กำลังใจการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปีการศึกษา 
2562 (ความภาคภูมิใจของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) 
 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1   พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดย 

วิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นว่ามีจุดเด่น จุดควรพัฒนาในรายวิชาใดเพ่ือทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนในแต่ละ
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แบบฝึกสำหรับสอนเสริมทุกรายวิชาควรมีเนื้อหาเทียบเคียงกับข้อทดสอบ
ระดับชาติ  และเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยวิธีสแกนรูป QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน แทปเลต ซึ่ง
ทำให้ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกได้สะดวกตลอดเวลาทุกสถานที่ 
  3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   ปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านแก่ผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมรักการอ่านผ่านกิจกรรมห้องสมุด โดยการจัดสัปดาห์ห้องสมุดให้มากขึ้น มีกิจกรรมการแข่งขันหลากหลาย
เกี่ยวกับการอ่านหนังสือจากห้องสมุด อาทิ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ การเล่านิทาน การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแข่งขันด้านการคิดคำนวณ จดบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และสามารถนำไปแปลผลเป็นค่าคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 
  3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนให้เข้าใจกระบวนการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการ  เพ่ือให้สามารถนำผลที่เกิดจาก
การดำเนินงานมารายงาน และนำสู่การพัฒนาให้เป็นระบบต่อไป 

http://tscore.net/ms
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/02-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2.pdf
http://ms.ac.th/doc/2562/performance/6/02-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2.pdf
http://tscore.net/ms
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  3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4   ส่งเสริมการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือ
แหล่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้จากสิ่งที่ลงมือปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ เช่น เพ่ิมแหล่งเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น 
 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์แบบมีส่วนร่วม 
4.2  การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 
 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
5.2  การนำเทคโนโลยีบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสู่คุณภาพการศึกษา 

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด 
6.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
6.4 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
6.5 การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
  6.6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
  6.6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 
6.7 การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
6.8 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ภาษาจีน 
6.9 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน 
6.10 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
  
 
 
 

     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  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  โทรศัพท์  044 -611980 , 044 -612274  โทรสาร 044 -613984  E–mail   
ms_buriram@hotmail.com    Website :  www.ms.ac.th   ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ  12 กุมภาพันธ์ 
2525  เปิดสอนระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวนนักเรียน  3,138  คน  จำนวน
บุคลากรโรงเรียน  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................................................... 
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1.2 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน 

ICEP,MEP 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 98 93 67 80 338 
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 98 108 60 73 339 
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 107 108 64 64 343 
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 91 107 62 87 347 
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 125 104 42 65 336 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 122 123 44 51 340 

รวม 32 23 641 643 339 420 2,043 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 - 53 55 - - 108 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 - 73 64 - - 137 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 - 85 69 - - 154 

รวม 10  211 188   399 
รวมทั้งสิ้น 42 23 852 831 339 420 2,442 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
 
  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 
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ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ  76 4  80 
- ครูต่างชาต ิ  6 1  7 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจ ุ  14 1  15 
- ครูต่างชาติ   1   1 

รวม 0 97 6 0 103 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

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

รวม 9 9 1 0 19 
รวมทั้งสิ้น 9 106 12 0 127 

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    1 : 22.63 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 36.42 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    1 : 24.87 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 39.80 
 

  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจำนวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย   13 4 3 0 
คณิตศาสตร ์   11 3 3 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   12 4 2 0 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   8 4 3 0 
สุขศึกษาและพลศึกษา   6 0 2 0 
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ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ศิลปะ   7 0 2 0 
การงานอาชีพ   3 2 0 0 
ภาษาต่างประเทศ   12 1 2 1 

   

  1.3.3  สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 52 15 
- เนตรนารี 41 12 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม   
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ   

   กิจกรรมแนะแนว 10 2 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 25 5 

 
  1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 27 10 17 ✓ - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  38 31 7 ✓ - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 23 18 8 ✓  
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 88 56 32 ✓ - 
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   1.3.5  สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จำนวนครูที่ทำหน้าท่ีคัดกรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานท่ีเข้ารับการ
อบรม 

ครูที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ไดร้ับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

 
  1.3.6  สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จำนวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ  

150 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ “อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์” 

18 กรกฎาคม 2558 

50 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ “วางแผนจัดทำเครื่องมือในการ
ประเมินอัตลักษณ์ รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่าง
พอเพียง"  โดยมี ดร.กรวิชช์ ธรรมิสร 

6 ตุลาคม 2558 

160 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
วิเคราะห์การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” 

2-3 พฤษภาคม 2559 

10 ศูนย์คุณธรรมและสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง 
ประเทศไทย “อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการ 
สร้างจิตสำนึกและการเป็นครูจิตอาสา” 

3-5 ธันวาคม  2559 

4 ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชน “ประชุมกำหนดมาตรฐาน
กลางโรงเรียนคุณธรรม” 

10 สิงหาคม 2559 

200 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ร่วมกับศูนย์คุณธรรม  อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร ฟ้ืนฟูกระบวนการสร้างจิตสำนึกและ
การเป็นครูจิตอาสา 

15-16 มกราคม 2560 

35 ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา “การอบรม
ครูใหม่ กับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์” 

22-24 สิงหาคม  2560 

10 ศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน  “ประชุมนำเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม “ 
 

19-20 เมษายน  2561 
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จำนวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ  

40 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ของกลุ่มโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561   

20– 21 กรกฎาคม  2561 

11 ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา 9-10 สิงหาคม 2562 
12 ศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมอบรมครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน 

15-16 ธันวาคม 2562 

 
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 
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ  

5.  การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
6.  พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล 
 

เป้าหมาย 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับแนวหน้า 

2. ครู  บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ  ได้รับการยอมรับของสังคม 

3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ  ผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ จัดการเรียนรู้โดยยึดอัตลักษณ์ 4                                                                                                                                                                                                                           

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนมี 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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  
8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน       

                                                                                                                    
9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ                                                                                                             
10. ส่งเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์  การสร้างเครือข่าย และสื่อสาร

การตลาดเชิงรุก     
เอกลักษณ์ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์ 
อัตลักษณ์ ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
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3.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเดน็การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3,4,5,6,7 1. แผนงานบริหารงานวิชาการ 2,424 ดีเยี่ยม 100 ดีเยี่ยม ✓  1,3 1 - 40,890 2,290 38,600 
3,4 2. แผนงานพัฒนาหลักสตูร 108 ดีเลิศ 84.00 ดีเลิศ ✓  2 (บ่งช้ี 2.3) 1 2,3,4,6,7,8 40,500 - 40,500 
4,5,7 3. แผนงานการเรยีนการสอน  2,424 ดีเยี่ยม 94.63 ดีเยี่ยม ✓  1,3 1 2,3,4,6,7,8 463,465 263,318 200,147 
 - โครงการวันวิชาการ 2,424 ดีเลิศ 84.99 ดีเลิศ ✓  5 - 2,3,4,6,7 263,318 263,318 - 
 - โครงการสอนซ่อมเสริม 250 ดีเลิศ 100 ดีเยี่ยม ✓  1,3 - 3,4 - - - 
3,6 4. แผนงานนิเทศการสอน 108 ดีเลิศ 88.52 ดีเยี่ยม ✓  3 1 5 3,290 800 2,490 

3,7 
5. แผนงานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 

108 ดีเลิศ 90.21 ดีเยี่ยม ✓  2 (บ่งช้ี 2.5) 1 2,3,4,6,7,8 
99,500 116,228 -16,728 

3,6 6. แผนงานวิจัยในช้ันเรียน 108 ดีเยี่ยม 92.59 ดีเยี่ยม ✓  1,3 1 3,4 5,000 360 4,640 
3,4,5,7 7. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,424 ดีเยี่ยม 97.02 ดีเยี่ยม ✓  1,3 1,5 1,2,3,4,6 1,025,812   1,002,587       23,225  

3,4 
   7.1 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี ป.1-6 

1,695 ดีเยี่ยม 95.40 ดีเยี่ยม ✓  
1(บ่งช้ี 

1.4,1.8,1.9,
1.11) 

1,5 1,3,4   241,815      241,815             -    

3,4 
   7.2 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี ป.6 

340 ดีเยี่ยม 96.50 ดีเยี่ยม ✓  

1(บ่งช้ี 
1.4,1.8,1.9,

1.11) 
 

1,5 1,3,4   112,200     112,200             -    
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ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเดน็การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

3,4 
    7.3 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี ม.1-3 

396 ดีเยี่ยม 96.31 ดีเยี่ยม ✓  
1(บ่งช้ี 

1.4,1.8,1.9,
1.11) 

1,5 1,3,4   188,000      188,000             -    

4,7    7.4 วันสถาปนาลูกเสือ 75 ดีเลิศ 100 ดีเยี่ยม ✓  
1(บ่งชี้ 

1.8,1.9) 
1 1,3      5,000         3,945      1,055  

4,7    7.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 ดีเลิศ 100 ดีเยี่ยม ✓  
1(บ่งชี้ 

1.8,1.9,1,11) 
1 1,3     10,000         1,505      8,495  

4,7 
   7.6 วันสมเด็จพระมหาธีรราช
เจ้า 

85 ดีเลิศ 100 ดีเยี่ยม ✓  
1(บ่งชี้ 

1.8,1.9,1.11) 
1 1,3       5,000         1,325       3,675  

3,4,7    7.7 โครงการทัศนศึกษา ป.1-6 2,105 ดีเลิศ 92.50 ดีเยี่ยม ✓  
1(บ่งชี้ 

1.4,1.6,1.8, 
1.10) 

1,5 2,6,4   287,986      287,986             -    

3,4,7    7.8 โครงการทัศนศึกษา ม.1-3 390 ดีเลิศ 92.50 ดีเยี่ยม ✓  
1(บ่งชี้ 

1.4,1.6,1.8, 
1.10) 

1,5 2,6,4   165,811      165,811             -    

3,4 8. แผนงานวัดผลและทะเบียน 2,424 ดีเยี่ยม 100 ดีเยี่ยม ✓  1  2,3,4,7,8,9 551,000     378,561      172,439  

3,4,5,6,7 
9. แผนงานสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2,424 ดีเลิศ 91.99 ดีเยี่ยม ✓  1,3 1 2,4,9    167,520        47,685      119,835  

3,4,5,6,7 
10. แผนงานสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

2,424 ดีเลิศ 93.90 ดีเยี่ยม ✓  
1,3 1 3,4,6 (บ่งช้ี 

6.1,6.2) 
 

   100,580        27,840  
      

72,740  
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ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเดน็การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

3,4,5,6,7 11. แผนงานสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2,424 ดีเลิศ 92.50 ดีเยี่ยม ✓  
1,3 1 3,4,6 (บ่งช้ี 

6.1,6.2) 
   306,864     140,797     166,067  

3,4,5,6,7 12. แผนงานสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2,424 ดีเลิศ 94.52 ดีเยี่ยม ✓  
1,3 1 

2,3,4    134,580        50,009  
      

84,571  
3,4,5,6,7 

13. แผนงานสาระการเรียนรู้ศลิปะ 2,424 ดีเลิศ 87.33 ดีเลิศ  ✓ 
1,3 1 

2,3,4    186,580        89,642  
      

96,938  
3,4,5,6,7 14. แผนงานสาระการเรียนรูสุ้ข

ศึกษาและพลศึกษา 
2,424 ดีเลิศ 92.26 ดีเยี่ยม ✓  

1,3 1 
2,3,4    102,580        18,850  

      
83,730  

3,4,5,6,7 15. แผนงานสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

2,424 ดีเลิศ 82.17 ดีเลิศ  ✓ 
1,3 1 

2,3,4,10    102,580        47,553  
      

55,027  
3,4,5,6,7 16. แผนงานสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2,424 ดีเลิศ 90.00 ดีเยี่ยม ✓  

1,3 1 
2,3,4,5,7,8    156,708        57,873  

      
98,835  

3,10 17. แผนงานระดับช้ัน 2,424 ดีเลิศ 89.57 ดีเลิศ ✓  
1(บ่งช้ี 

1.9,1.11,1.
12) 

1 2,4    125,125      115,413         9,712  

3,4,7 18. แผนงานห้องสมุด 2,424 ดีเลิศ 91.41 ดีเยี่ยม ✓  
1(บ่งช้ี 

1.1,1.2,1.3,
1.6) 

1 3,4,9    169,565        15,127      154,438  

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการฝ่ายวิชาการ ดีเลิศ 93.35 ดีเยี่ยม  - - - - 3,752,139   2,374,933   1,377,206  
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฝ่ายกิจการงานนักเรียน 
 

ยุทธ์
ศาสตร์

ตามแผนฯ
ของ

โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควา

สำเร็จ 
มาตรฐาน
การศกึษา

ของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเดน็การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ 
ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
 แผนงานส่งเสริมคุณธรรม (1)          104,640   
2 1. กิจกรรมอุ่นไอรักในอ้อมกอด 332 ดีเลิศ 99.40 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 2,300 2,300 0 
2 2. กิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียนช้ัน   

   มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 4,500 4.495 5 

2 3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 2,424 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 4,800 4,600 200 
2 4. กิจกรรมงามอย่างไทย  2,424 ดีเลิศ 96.60 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 1,500 130 1,340 
2 5. กิจกรรมวันเฉลิมพระ 

   ชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี  
   รัชการที่ 10 

2,424 ยอดเยี่ยม 92.40 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10  3,000  1,280 1,720 

2 6. กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ  31 ดีเลิศ 87.00 ดีเลิศ ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 35,900 28,397  7,503   
2 7. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2,424 ดีเลิศ 91.00 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 5,400 4,875 525 

2 8. กิจกรรมวันเฉลิมพระ9.  
   ชนมพรรษารัชกาลที่ 10 

2,424 ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 2,000 1,525 475 

 แผนงานกีฬา (2)          215,500   
9,7 9. กิจกรรม Exercise For Month  

    2562 
182 ดีเลิศ 91.43 ยอดเยี่ยม ✓  1 ,9 

 
3,4,7 2,10 8,500 0 8,500 
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ยุทธ์
ศาสตร์

ตามแผนฯ
ของ

โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควา

สำเร็จ 
มาตรฐาน
การศกึษา

ของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเดน็การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ 
ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2,3 10. กิจกรรมกีฬาภายใน  2,424 ดีเลิศ 91.43 ยอดเยี่ยม ✓  1,3 1,2,7 1,2,10 98,700 141,824 -43,124 
9,7 11. กิจกรรมกีฬาวันคร ู 182 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   2,3 1,2,7 1,2,10 20,000 11,072 8,928 
9,7 12. กิจกรรมกีฬามารียส์ัมพันธ์ 234 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม ✓  2,3 1,2,7 1,2,10 30,800 27,066 3,734 

 งานสัมพันธช์ุมชน (3)             143,200   
2 13. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2,424 ดีเลิศ 91.43 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 5,000 4,480 520 

2 14. ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2,424 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 3,000 2,500 500 
2 15. กิจกรรมครสิตม์าสสู่ชุมชน 2,424 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 25,835 25,835 0 
2 16. กิจกรรมมารีย์ร่วมจิตเสรมิชีวิต 

     ให้ชุมชน 
2,424 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 76,101 75,146 955 

 แผนงานระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน (4) 

         458,200   

2 17. กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 2,424 ดีเลิศ 1.52 ปรับปรุง  ✓ 1 3,4 2,10 338,600 2,000 336,600 
2 18. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา 

     เสพติด 
2,424 ดีเลิศ 93.00 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 3,4 2,10 6,300 5,551   749 

รวมค่าใช้จ่าย (1)+(2)+(3)+(4)          921,540   
สรุปในภาพรวม ฝ่ายกิจการนักเรยีน 2,424 ดีเลิศ 94.92 ยอดเย่ียม ✓     921,540 338,585 582,955 

 
 
 



22 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควา

สำเร็จ 
มาตรฐาน
การศกึษา

ของ
สถานศกึ

ษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดประเดน็
การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิ

การ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ 
ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
    5 1. กิจกรรมต่อทะเบียนและภาษ ี

    รถยนต์ 
2,424 ดีเลิศ 86.06 ดีเลิศ   2  4 1 664,320 188,946.31 475,373.69 

5 2. กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถ 
    รับ - ส่ง นักเรียนโรงเรยีนมารยี์-  
    อนุสรณ ์

2,424 ดีเลิศ  91 ยอดเยี่ยม   2  4 1 16,320 5,048 11,272 

6 3.  งานโสตทัศนูปกรณ ์ 2,424 ดีเลิศ  90.04 ยอดเยี่ยม   2  3 10 620 20,040 19,420 
7 4. กิจกรรมซ่อมบำรุง                                                                                               2,424 ดีเลิศ  93.01 ยอดเยี่ยม  

 
  

2 
 3 2 981,850 930,786 51,064 

7 5. กิจกรรมสุขาน่าใช้ 2,424 ดีเลิศ  91.02 ยอดเยี่ยม  
 

  
2 

3   2 20,440 12,053 8,387 

7 6. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  น่าอยู่
น่าเรียน            

2,424 ดีเลิศ  86.65 ดีเลิศ  
 

  
2 

 

 2 
2 101,320 123,647 22,327 

7 7. กิจกรรมขยะเป็นศูนย์         2,424 ดีเลิศ  91.03 ยอดเยี่ยม   1.2 2  2 74,200 0 74,200 
7 8. กิจกรรมวัน  Big  Cleaning  Day                                                    2,424 ดีเลิศ  90.56 ยอดเยี่ยม   1.2  2   2 66,320 0 66,320 
7  9. กิจกรรมธนาคารขยะ    2,424 ดีเลิศ  91.03 ยอดเยี่ยม    

2 
2   2 5,440 0 5,440 

8 10. กิจกรรมจัดบอร์ดเรียนรู้      115 ดีเลิศ  91.09 ยอดเยี่ยม    7 6 245640 69780 175860 
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ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควา

สำเร็จ 
มาตรฐาน
การศกึษา

ของ
สถานศกึ

ษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดประเดน็
การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิ

การ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ 
ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2 
8 11. กิจกรรมจราจร   2,424 ดีเลิศ  91.17 ยอดเยี่ยม    

1 
7 6 34100 90 34010 

8 12. กิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย 2,424 ดีเลิศ  91.09 ยอดเยี่ยม    
1 

7 6 23320 7110 16210 

8 13. กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง 2,424 ดีเลิศ 91.06 ยอดเยี่ยม    
1 

7 6 22320 620 21700 

สรุปในภาพรวมฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2,424 ดีเลิศ 90.37 ยอดเย่ียม   1,2 2,3,4,7 1,2,3,10 2,256,210 1,358,120.31 898,089.69 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
ยุทธ์

ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเดน็การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่บรรลุ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
   8 1. โครงการงบประมาณดำเนินงานตาม

แผนงาน ปีการศึกษา 2562 
12 ดีเยี่ยม 100 ดีเยี่ยม   2 7 2.2,2.3,2.4 1,000 0 

 
1,000 

8 2. โครงการตดิตามค่าธรรมเนียม    
การเรยีน ปีการศึกษา 2562 

3,138 ด ี 88.76 ด ี   2 7 2.2,2.3,2.4 9,000 5,316 3,684 

8 3. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรยีน     
ปีการศึกษา 2562  

3,138 ดีเยี่ยม 100 ดีเยี่ยม   2 7 2.2,2.3,2.4 5,000 0 5,000 

8 4. โครงการรับสมัครนักเรยีนใหม่          
ปีการศึกษา 2562  

600 ดีเยี่ยม 98.50 ดีเยี่ยม   2 7 2.2,2.3,2.4 100,000 6,152 93,848 

8 5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

3,138 ดีเยี่ยม 100 ดีเยี่ยม   2 7 2.2,2.3,2.4 9,000 7,702 1,298 

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

3,138 ดีเย่ียม 97.45 ดีเย่ียม   2 7 2.2,2.3,2.4 124,000 19170 104,830 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดประเดน็
การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิ

การ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
8 1. แผนงานบริหารฝ่ายพัฒนา 

   คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
182 ดีเยี่ยม 90.80 ดีเยี่ยม ✓  4 4 , 7 2 14,600  2,860   11,740   

8 2.  แผนงานวิจัยและนโยบาย 10 % ดีเยี่ยม 81.20 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.1, 2.2) 2 , 4 , 7 2 30,900 7,600 23,300 
8 3. วิจัยสถานศึกษา “การมสี่วนร่วมใน 

   การส่งเสรมิคณุธรรมอัตลักษณข์อง 
   ผู้ปกครองนักเรียน” 

10 % ดีเยี่ยม 81.20 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.1, 2.2) 2 , 4 , 7 2 7,500  4,200     3,300 

8 4. โครงการจัดทำแผนปฏิบตัิการ 
   ประจำปี 2562 

7 ฝ่าย ดีเยี่ยม 100.00 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.1, 2.2) 2 , 4 , 7 2 12,000                 3,400         8,600      

8 5. โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์  
   ปี 2560-2564 

7 ฝ่าย ดีเยี่ยม 100.00 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.1, 2.2) 2 , 4 , 7 2 6,200 0 6,200 

8 6. โครงการจัดทำระเบียบต่าง ๆ ของ 
    โรงเรียนมารีย์อนุสรณ ์

7 ฝ่าย ดีเยี่ยม 100.00 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.1, 
2.2,2.3) 

2 , 4 , 7 2 5,200 0 5,200 

8 7. แผนงานมาตรฐานการศึกษา 182 ดีเลิศ 85.50 ดีเลิศ ✓  2 (2.1, 2.2) 2 , 4 , 7 2 1,008,600 967,591 41,009 
8 8. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 182 ดีเลิศ 85.50 ดีเลิศ ✓  2 (2.1, 2.2) 2 , 4 , 7 2 8,600    8,600      0 
8 9. โครงการประกวดโรงเรียนรางวลั 

    เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 

2,424 ดีเลิศ 96.60   ดีเยี่ยม ✓  2 (2.1, 
2.2,2.3) 

2 , 4 , 7 2 1,000,00  958,991  41,009 
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ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดประเดน็
การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิ

การ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

9 10. แผนงานจัดระบบสรรหาและ 
     คัดเลือกบุคลากร 

182 ดีเลิศ 100.00 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 3,200 0 3,200 

9 11. แผนงานพัฒนาบุคลากร 182 ดีเลิศ 100.00 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 4,200 0 4,200 
9 12. แผนงานการประเมินบุคลากร 182 ดีเยี่ยม 100.00 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 5,400 0 5,400 
9 13. แผนงานส่งเสริมขวัญกำลังใจ

สำหรับบุคลากร 
222 ดีเลิศ 94.40 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 2,213,500 1,288,339 733,550 

9 14. กิจกรรมโบนสัประจำปีการศึกษา  
     2562  

222 ดีเลิศ 70.60 ด ี   ✓ 2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 500,000   459,000   41,000 

9 15.  กิจกรรมชุดสวสัดิการสำหรับครู  
      และบุคลากร 

222 ดีเลิศ 90.70   ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 285,000   223,730   61,270   

9 16.  กิจกรรมชุดสวสัดิการพนักงาน 222 ดีเลิศ 94.40   ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 17,500   14,000   3,500   
9 17.  กิจกรรมครสิต์มาสและสวัสด ี

      ปีใหม่ 
222 ดีเลิศ 85.20 ดีเลิศ ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 276,000   225,630   50,370   

9 18.  กิจกรรมโบนัสทองครูนานป ี 222 ดีเลิศ 90.80   ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 300,000   236,417   63,583 
9 19.  กิจกรรมวันเกิดสำหรับบุคลากร 222 ดีเลิศ 89.80 ดีเลิศ ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 95,000   46,498   48,502   

9 20. กิจกรรมขวัญกำลังใจคลอดบตุร 222 ดีเลิศ 92.60   ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 40,000   12,000   28,000   
9 21.  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 222 ดีเลิศ 98.60   ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 500,000   250,055   249,945   

9 22. กิจกรรมส่งเสรมิบุคลากรเรียนต่อ 20 ดีเลิศ 97.60 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 2,000,000   135,800   1,864,200   
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ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดประเดน็
การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิ

การ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

9 23.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูสูม่ือ 
      อาชีพแบบ PLC (Professional  
      Learning  Community)  
      “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
      วิชาชีพ” 

182 ดีเลิศ 85.40   ดีเลิศ ✓  2 (2.1, 
2.2,2.3) 

2 , 4 , 7 2 34,600   35,044   -444 

9 24. สรุปโครงการปฐมนิเทศครูใหม่  
     ประจำปีการศึกษา 2562 

11 ดีเยี่ยม 90.12 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.1, 
2.2,2.3) 

2 , 4 , 7 2 30,700   28,000 2,700   

10 25. แผนงานประชาสัมพันธ ์ 2,424 ดีเลิศ 90.36 ดีเยี่ยม ✓  2 (2.3) 1,3,5 4,5,6 233,500  232,630 870 

10 26. โครงการจัดทำ Application 
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรยีน 

2,424 ดีเลิศ 93.44   ดีเยี่ยม ✓  2 (2.3) 1,3,5 4,5,6 270,000    197,473      72,527    

10 27. โครงการประชาสัมพันธ์-ชวนน้อง 
     มาเรียน  ปีการศึกษา  2562 

10 
แห่ง 

ดีเลิศ 80.00 ดีเลิศ ✓  2 (2.3) 1,3,5 4,5,6 40,000 0 40,000 

6 28. แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,424 ดีเลิศ 95.40 ดีเยี่ยม ✓  7 3 , 5 4,5,10 156,800 0 156,800 

6 29. กิจกรรมระบบเครือข่ายของ 
     โรงเรียน 

2,424 ดีเลิศ 95.40 ดีเยี่ยม ✓  7 3 , 5 4,5,10 - - - 

6 30. กิจกรรมประเมินการใช้สื่อการ 
     เรียนการสอนเทคโนโลย ี

154 ดีเลิศ 86.51 ดีเลิศ ✓  7 3 , 5 4,5,10 3,000    3,000    0 

6 31. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 50 ชุด ดีเยี่ยม 93.44   ดีเยี่ยม ✓  7 3 , 5 4,5,10 817,680 843,793 -26,113 
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ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดประเดน็
การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิ

การ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

6 32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต 
     สื่อประสม เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิอย่าง 
     ยั่งยืน 

152 ดีเลิศ 88.60 ดีเลิศ ✓  7 3 , 5 4,5,10 34,600   22,744 11,856   

6 33. โครงการยกผลสมัฤทธ์ิทางการ 
     เรียนเทคโนโลย ี

2,424 ด ี 98.39 ดีเยี่ยม ✓  7 3 , 5 4,5,10 5,000 0 5,000 

6 34. โครงการเรยีนฟรี 15 ปี กิจกรรม 
     เทคโนโลย ี

2,424 ดีเลิศ 100.00 ดีเยี่ยม ✓  7 3 , 5 4,5,10 164,425   164,425   0 

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ   92.18 ดีเยี่ยม ✓     7,879,680 3,790,499 4,089,181 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 

ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเดน็การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
2 1. กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 100 ดีเลิศ 96.80 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 2,3 1 42,200 700 41.430 

2 2. กิจกรรมคำสอนนักเรียน 30 ยอดเยี่ยม 92.50 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.1-4.4) 

2,3 1 , 2 10,000 4,530 5,470 

2 3. แผนงานจัดพิธีกรรมทาง

คริสต์ศาสนา 

2,424 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.1-4.4) 

2,3 1 , 2 20,000 8,758 11,242 

2 4.  กิจกรรมเผยแพร่คำสอน

คริสต์ศาสนา 

2,424 ยอนเยี่ยม 97.00 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.1-4.4) 

2,3 1 5,000 300 4,700 

2 5. กิจกรรมฟื้นฟูจติตารมย์

พระวรสาร (BEC) 

2,424 ยอนเยี่ยม 94.20 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.1-4.4) 

2,3 1 , 2 20,000 180 19,820 

2 6. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม

ตามวิถีครสิต ์

2,604 ยอดเยี่ยม 96.80 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.1-4.4) 

2,3 1 , 2 207,000 80,271 126,729 

2 7. แผนงานจัดอบรมนักเรยีน

ตามสายชั้น 

2,424 ดีเลิศ 95.80 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.1-4.4) 

2,3 1 , 2 5,000 198 4,802 

2 8. แผนงานรักและรับใช้ใส่ใจ

เพื่อนมนุษย์ (รักเมตตา) 

2,424 ยอดเยี่ยม 92.40 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.1) 

2,3 1 , 2 80,000 34,730 45,270 
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ยุทธ์ศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดควาสำเรจ็ 

มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเดน็การติดตาม

ประเมนิผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

งบประ 

มาณ 

งบประมาณ 

ใช้จริง 

คงเหลือ-เกนิ 

งบประมาณ ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2 9. แผนงานความซื่อสตัย์เป็น

เครื่องหมายของคนด ี

2,424 ยอดเยี่ยม 96.60 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.2) 

2,3 1 , 2 10,000 4,355 5,645 

2 10. แผนงานคนดีศรมีารยี ์ 2,424 ยอดเยี่ยม 90.20 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.3) 

2,3 1 , 2 5,000 1,400 3,600 

2 11. แผนงานออมเงินทุกวันหมั่น

ทำบัญช ี

2,424 ดีเลิศ 98.40 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 
4 (4.4) 

2,3 1 , 2 30,000 1,738 28,262 

2 12. แผนงานปฏิคม 2,424 ยอดเยี่ยม 98.00 ยอดเยี่ยม ✓  2 (2.1) 2,3 1 , 2 6,320 4,946 1,374 

1 13. แผนงานโภชนาการ 2,424 ยอดเยี่ยม 94.60 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 2,3 1 , 2 3,960 80 3,880 

1 14. แผนงานอนามัยโรงเรียน 2,424 ยอดเยี่ยม 90.80 ยอดเยี่ยม ✓  1 (1.2) 2,3 1 , 2 11,130 24,737 -13,607 

สรุปในภาพรวมฝา่ยอภิบาลและแพร่ธรรม 2,604  95.29 ยอดเย่ียม ✓  1 , 2 , 4  2 , 3  1 , 2 455,610  166,923   288,687  

 
***  ยุทธศาสตร์ของสำนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4     การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



31 

 

 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-
NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

 
  

ภาษาไทย 338 338 49.07 53.87 65.18 56.70 -8.48 -13.0 ไม่มีพัฒนาการ 

คณิตศาสตร ์ 338 338 32.90 50.57 53.74 41.63 -12.11 -22.5 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร ์ 338 338 35.55 47.20 48.40 45.15 -3.25 -6.7 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 338 338 34.42 54.97 55.68 50.81 -4.87 -8.7 ไม่มีพัฒนาการ 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-
NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภาษาไทย 152 152 55.14 46.50 61.24 62.83 1.59 2.60 
มีพัฒนาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

คณิตศาสตร ์ 152 152 26.73 25.06 32.13 31.37 -0.76 -2.37 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร ์ 152 152 30.07 29.73 38.57 32.00 -6.57 -17.03 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 152 152 33.25 30.32 28.49 35.51 7.02 24.64 มีพัฒนาการ 
  

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับประถมศึกษา 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จำ
นว

น 
นร

. 

จำ
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 
ระ

ดับ
 3

 ขึ้
นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 
นร

. 

จำ
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 
ระ

ดับ
 3

 ขึ้
นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 
นร

. 

จำ
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 
ระ

ดับ
 3

 ขึ้
นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 
นร

. 

จำ
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 
ระ

ดับ
 3

 ขึ้
นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 
นร

. 

จำ
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 
ระ

ดับ
 3

 ขึ้
นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 
นร

. 

จำ
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 
ระ

ดับ
 3

 ขึ้
นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 335 320 95.52 340 326 95.88 340 312 91.76 343 314 91.55 335 290 86.57 338 270 79.88 

คณิตศาสตร์ 335 324 96.72 340 327 96.18 340 320 94.12 343 303 88.34 335 301 89.85 338 198 58.58 

วิทยาศาสตร์ฯ 335 312 93.13 340 331 97.35 340 313 92.06 343 314 91.55 335 304 90.75 338 266 78.70 

สังคมศึกษาฯ 335 309 92.24 340 312 91.76 340 304 89.14 343 329 95.92 335 306 91.34 338 271 80.18 

ประวัติศาสตร์ 335 312 93.13 340 324 95.29 340 323 95.00 343 342 99.71 335 308 91.94 338 287 84.91 

สุขศึกษาฯ 335 334 99.70 340 337 99.12 340 315 92.65 343 332 96.79 335 305 91.04 338 317 93.79 

ศิลปะ 335 334 99.70 340 337 99.12 340 337 99.12 343 337 98.25 335 319 95.22 338 334 98.82 

การงานอาชพี 335 328 97.91 340 338 99.41 340 314 92.35 343 321 93.59 335 325 97.01 338 337 99.70 

ภาษาต่างประเทศ 335 279 83.28 340 326 95.88 340 281 82.65 343 245 71.43 335 229 68.36 338 212 62.72 

  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนท่ี 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มผีล
ระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3ข้ึนไป ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3ข้ึนไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 335 320 95.52 340 326 95.88 340 312 91.76 

คณิตศาสตร ์ 335 324 96.72 340 327 96.18 340 320 94.12 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 335 312 93.13 340 331 97.35 340 313 92.06 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

335 309 92.24 340 312 91.76 340 304 89.14 

สุขศึกษาและพลศึกษา 335 312 93.13 340 324 95.29 340 323 95.00 

ประวัติศาสตร ์ 335 334 99.70 340 337 99.12 340 315 92.65 

ศิลปะ 335 334 99.70 340 337 99.12 340 337 99.12 

การงานอาชีพ 335 328 97.91 340 338 99.41 340 314 92.35 

ภาษาต่างประเทศ 335 279 83.28 340 326 95.88 340 281 82.65 
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

337 337 46.46 63.77 55.13 58.33 3.2 - มีพัฒนาการ 

ด้านคำนวณ 
(Numeracy) 

337 337 44.94 46.23 47.52 58.55 11.0 - มีพัฒนาการ 

ด้านเหตผุล 
(reasoning) 

- - - 56.61 50.02 - - - - 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 335 335 72.81 80.17 77.70 82.78 5.08 254 มีพัฒนาการ 

อ่านออกเสียง 335 335 68.50 86.58 81.28 81.70 0.42 21 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา 

ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)           
มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี  (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถานศึกษาประสบ
ความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถี 
   คริสต์แบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

- การศึกษาปฐมวัย 
- การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การบริการหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีในการมี
ส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

- การศึกษาปฐมวัย 
- การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   
6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ศูนย์คุณธรรม 
องค์กร มหาชน 

 

2. ให้การช่วยเหลือสังคม ด้านคุณธรรม  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

จังหวัดบุรีรัมย์  

3.   เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

4.    เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
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6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 2558 กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร 
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
4.   โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับ
กระทรวง) 

2562 ศูนย์คุณธรรมองค์กร
มหาชน  

โล่รางวัล 

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

2560 กระทรวงวัฒนธรรม โล่รางวัล 

7. ผู้ทำคุณประโยชน์กับกระทรวงวัฒนธรรม 
“วัฒนคุณาธร” ประเภทเยาวชน 

2560 กระทรวงวัฒนธรรม โล่รางวัล 

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

2561 จังหวัดบุรีรัมย์ โล่รางวัล 

10. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

2560 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 

เกียรติบัตร 

11. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ของจังหวัดบุรีรัมย์   

2561 จังหวัดบุรีรัมย์ เกยีรติบัตร 

12. โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 2562 ศูนย์คุณธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

ผลการประเมิน 

13. ให้การช่วยเหลือสังคม  2562 จังหวัดบุรีรัมย์ เกยีรติบัตร 
 

7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ✓  
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ✓  
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning ✓  
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding) ✓  
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) ✓  
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education   
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ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

✓ 
✓ 

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

 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดี 
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. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  85 2,424 2,301 94.92 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

✓ -   2,307 95.17 ยอดเยี่ยม 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแตล่ะ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

✓ -   2,166 89.36 ดีเลิศ 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่
ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

✓ -   2,372 97.85 ยอดเยี่ยม 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 

✓ -   2,358 97.28 ยอดเยี่ยม 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

-  90 2,400 2,400 99.00 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตรต่รองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

✓ -    2,397 98.89  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

✓ -    2,406 99.26  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 

✓ -    2,396 98.84  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม -  85 2,424 2,037 84.03 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม 
✓ -    2,424 100.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

✓ -   1,650 68.07  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  88 2,424 2,339 96.49 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

✓ -   2,410 99.42  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงานอยา่งสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

✓ -   2,268 93.56  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  80 2,424 2,019 83.27 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

✓ -   1,879 77.52  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

✓ -   2,158 89.03  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอืน่ ๆ 

✓ -   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 

ระดับประเทศท้ัง 2 ระดับ  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

  85 2,424 2,132 87.31 ดีเลิศ 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

✓ -   2,120 86.81 ดีเลิศ 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ 

✓ -   2,144 87.80 ดีเลิศ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

  90 2,424 2,217 91.46  ยอดเยีย่ม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

✓    2,217 91.46  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

✓    2,217 91.46  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

2 ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย   90 2,424 2,324 95.87 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย  
✓ -   2,289 94.43  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิญัญาไทย 

✓ -   2,359 97.31  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  85 2,424 2,408 99.33 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

✓ -   2,408 99.33  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   85 2,424 2,408 99.33 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

✓ -   2,408 99.33  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

✓ -   2,408 99.33  

สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                               จำนวนประเด็นพิจารณา 

93.10 ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑท์ี่โรงเรียนกำหนด 
                                                                      จำนวนผู้เรียนทั้งหมด  

 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 1   

  กระบวนการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ใช้วิธีที่หลากหลาย  โดยการกำหนดแผน
ยุทธศาสตร์  และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตร
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพ่ือให้ครไูด้ใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนด 
 ผลการพัฒนา 

 จากแนวทางการพัฒนาและการจัดกิจกรรม ที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดขึ้นพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการประเมินสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตร  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ จัดให้มีมาตรการส่งเสริมนิสัยรัก 

การอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
กิจกรรมห้องสมุด ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง   ครูผู้สอนส่งเสริมให้
นักเรียนได้ทำแบบทดสอบต่าง ๆ หากพบผู้เรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จัดให้มีการสอนซ่อม
เสริมเป็นรายกลุ่มและบุคคลทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนปกติ  ผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการคำนวณ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับทักษะทาง
คณิตศาสตร์และมุ่งเน้นทักษะด้านการคำนวณ 
  นอกจากนี้ยังมีแผนงานสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น แผนงานวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมรักการอ่าน แผนงาน
สาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ แผนงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนงานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการOpen House เป็นต้น 
 
ตารางแสดงผลประเมินการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มันธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวน 
จำนวนร้อยละของนักเรียน 

หมายเหต ุ
อ่านออก ร้อยละ 

อ่านไม่
ออก 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 312 93.37 17 5.12  
ประถมศึกษาปีที่ 2 340 323 95.00 16 4.71  
ประถมศึกษาปีที่ 3 340 330 97.06 10 2.94  
ประถมศึกษาปีที่ 4 343 322 94.15 20 5.85  
ประถมศึกษาปีที่ 5 335 330 92.96 5 7.04  
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ระดับชั้น จำนวน 
จำนวนร้อยละของนักเรียน 

หมายเหต ุ
อ่านออก ร้อยละ 

อ่านไม่
ออก 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 338 332 98.22 6 1.77  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 105 96.33 4 3.67  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 128 92.21 6 7.79  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 125 82.28 27 29.22  

รวม/เฉลี่ย 2,424 2,307 93.50 111 6.5  
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
จากตารางภาพของนักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินการอ่านการเขียนและการสื่อสารของนักเรียนปี
การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.50 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

   
ตารางแสดงร้อยละผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นป 1 (RT) 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 335 335 72.81 80.17 77.70 82.78 5.08   มีพัฒนาการ 

อ่านออกเสียง 335 335 68.50 86.58 81.28 81.70 0.42   มีพัฒนาการ 

  

 
ตารางแสดงผลการประเมินการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562  

ระดับชั้น จำนวน 
จำนวนร้อยละของนักเรียน 

หมายเหต ุ
เขียนได้ ร้อยละ 

เขียน
ไม่ได ้

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 305 91.04 30 8.95  
ประถมศึกษาปีที่ 2 340 296 87.06 43 12.65  
ประถมศึกษาปีที่ 3 340 290 85.04 51 14.96  
ประถมศึกษาปีที่ 4 343 331 96.79 11 3.22  
ประถมศึกษาปีที่ 5 335 304 90.75 31 9.25  
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ระดับชั้น จำนวน 
จำนวนร้อยละของนักเรียน 

หมายเหต ุ
เขียนได้ ร้อยละ 

เขียน
ไม่ได ้

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 338 329 97.34 9 2.66  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 85 77.98 24 22.02  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 127 87.03 7 12.97  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 100 65.78 52 34.21  

รวม/เฉลี่ย 2,424 2,166 85.22 258 14.78  
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

จากตารางการประเมินการเขียนพบว่านักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานมีนักเรียนสามารถเขียนได้คล่องคิดเป็น
ร้อยละ 85.2 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวน จำนวนร้อยละของนักเรียน จำนวน
นักเรียนที่
ผ่านดีและดี
เย่ียม 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 98.81  1.19  331 
ประถมศึกษาปีที่ 2 340 98.24  1.76  334 
ประถมศึกษาปีที่ 3 340 99.12  0.88  337 
ประถมศึกษาปีที่ 4 343 99.13  0.87  340 
ประถมศึกษาปีที่ 5 335 99.40  0.60  333 
ประถมศึกษาปีที่ 6 338 99.41  0.59  336 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 5.60 92.66 1.83  107 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 47.01 52.99   132 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 71.05 9.21 19.74  122 

รวม/เฉลี่ย 2,424 79.75  3.05  2372 
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับ 96.95 อยู่ระดบัยอดเยี่ยม 
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 จากตาราง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน คิดเป็นระดับดี และดีเยี่ยม
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.65  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
ตารางแสดงผลการประเมินผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวน 
จำนวน

นักเรียนที่
ผ่าน 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 330 98.50  
ประถมศึกษาปีที่ 2 340 316 93.49  
ประถมศึกษาปีที่ 3 340 340 100  
ประถมศึกษาปีที่ 4 343 342 100  
ประถมศึกษาปีที่ 5 335 333 100  
ประถมศึกษาปีที่ 6 338 338 100  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 94 84.68  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 131 97.76  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 134 87.80  

รวม/เฉลี่ย 2,424 2,358 97.28  
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

จากตารางพบว่านักเรียนขั้นพ้ืนฐานมีผลการประเมินด้านการคิดคำนวณปีการศึกษา 2562 คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.28  มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม 
 

1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
แก้ปัญหา ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายในแต่ละรายวิชา ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดด้วยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด  นำเสนอได้  หาวิธีแก้ปัญหา สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และในทุกรายวิชาจะส่งเสริมความสามารถในการนำเทคนิคการสอนให้ตรงศักยภาพของ
ผู้เรียนในทุกระดับชั้นนักเรียน โดยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการตั้งคำถาม  สถานการณ์  ไปค้นคว้า ฝึกความสัมพันธ์ การ
เปรียบเทียบ การจัดลำดับเป็นต้น  
   นอกจากนี้ยังมีแผนงานโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น แผนงานห้องสมุด กิจกรรมสะ
เต็ม  แผนงานสาระวิทยาศาสตร์ แผนงานสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงานคุณธรรม เป็นต้น 
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวน 

จำนวนร้อยละของนักเรียน จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลประเมิน

ดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 97.61 0.30 1.19 0.60 328 
ประถมศึกษาปีที่ 2 340 96.76 0.88 1.76 0.59 332 
ประถมศึกษาปีที่ 3 340 99.12 - 0.88 - 337 
ประถมศึกษาปีที่ 4 343 99.13 0.29 0.29 0.29 341 
ประถมศึกษาปีที่ 5 335 99.40 0.30 0.30 - 334 
ประถมศึกษาปีที่ 6 338 99.11 - 0.59 0.30 335 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 37.61 62.39 - - 109 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 44.03 55.997 - - 132 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 88.82 11.18 - - 152 

รวม/เฉลี่ย 2,424 84.58 14.67 0.56 0.19 2397 
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับ   99.25 อยู่ระดับยอดเยี่ยม 

จากตารางพบว่านักเรียนขั้นพ้ืนฐานมีผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนปีการศึกษา 
2562 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.25 มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม 

 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวน 
จำนวนร้อยละของนักเรียน จำนวนนักเรียนที่

มีผลประเมินดีขึ้น
ไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 98.81 - 1.19 - 331 
ประถมศึกษาปีที่ 2 340 98.24 - 1.76 - 334 
ประถมศึกษาปีที่ 3 340 99.12 - 0.88 - 337 
ประถมศึกษาปีที่ 4 343 99.00 - 1.00 - 342 
ประถมศึกษาปีที่ 5 335 99.40 - 0.60 - 333 
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ระดับชั้น จำนวน 
จำนวนร้อยละของนักเรียน จำนวนนักเรียนที่

มีผลประเมินดีขึ้น
ไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 6 338 99.44 - 0.59 - 336 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 6.42 89.91 - - 109 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 23.13 71.64 - - 132 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 68.42 17.11 - - 152 

รวม/เฉลี่ย 2424 65.88 33.116 1.004 - 2406 
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ใน

ระดับ 
98.99 ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม 

  จากตารางพบว่านักเรียนในระดับขั้นพ้ืนฐานมีสมรรถนะความสามารถในการคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98.99 มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวน จำนวนร้อยละของนักเรียน จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลประเมิน
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 98.50 - 1.49 - 330 
ประถมศึกษาปีที่ 2 340 99.12 - 0.88 - 337 
ประถมศึกษาปีที่ 3 340 98.53 - 1.47 - 335 
ประถมศึกษาปีที่ 4 343 99.13 - 0.87 - 340 
ประถมศึกษาปีที่ 5 335 99.40 - 0.6 - 333 
ประถมศึกษาปีที่ 6 338 99.40 - 0.59 - 330 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 7.34 92.66 - - 109 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 48.51 51.49 0.66 - 132 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 70.39 28.95 0.59 - 150 

รวม/เฉลี่ย 2,424 81.36 18.05 - - 2396 
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับ 99.41 อยู่ระดบัยอดเยี่ยม 
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 จากตารางพบว่านักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีมีสมรรถนะ ความสามารถในการแก้ปัญหาใน
ระดับดีข้ึนและ  คิดเป็นร้อยล 99.41 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

1.3 ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดให้มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถการ 
แก้ปัญหา ผ่านการทำโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน และนำเสนอถึงผลที่ได้ นอกจากนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพได้จัดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถกำหนดออกแบบสร้างนวัตกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้จากหน่วยการเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหา 
ด้วยกระบวนการทักษะการคิด ตามที่ตนสนใจ โดยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีนโยบายให้ทุกชั้นเรียนได้ทำโครงงาน
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม ทุกชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 100  และส่งเสริมให้มีการทำโครงงานในรายวิชา
ดังนี้ 

  
ตารางแสดงการทำโครงงานของนักเรียนขั้นพ้ืนฐานตามรายวิชาปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ การงานฯ 
ชิ้นงาน คน ชิ้นงาน คน ชิ้นงาน คน ชิ้นงาน คน 

ป.1 335 - - - - - - 5 5 

ป.2  340 - - 5 15 20 60 15 45 

ป.3 340 5 15 10 30 30 90 25 75 

ป.4 343 6 18 10 30 60 120 30 90 

ป.5 335 6 18 12 36 60 120 40 120 

ป.6 338 15 45 10 30 60 120 45 135 

ม.1 109 5 15 5 15 15 45 15 45 

ม.2 132 5 15 10 30 15 45 15 45 

ม.3 152 10 30 10 30 15 45 15 45 

รวม/
เฉลี่ย 

2,424 - 156 - 216 - 645 - 615 

100 รวม 1632 คน คิดเป็นร้อยละ 67.33 อยู่ในระดับ พอใช้ 

  จากตารางพบว่านักเรียนขั้นพ้ืนฐานสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานหนึ่งห้องเรียน หนึ่ง
โครงงานคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานรายวิชาของผู้เรียนเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่คิดเป็นร้อย
ละ 67.33 อยู่ในระดับพอใช้ 
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1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โดยมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้ให้สืบค้น เช่น ในห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ดังนี้ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนขั้นพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวน จำนวนร้อยละของนักเรียน จำนวน
นักเรียนที่มี
ผ่าน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 98.81 - 1.19 - 331 
ประถมศึกษาปีที่ 2 340 98.24 - 1.76 - 334 
ประถมศึกษาปีที่ 3 340 99.12 - 0.88 - 337 
ประถมศึกษาปีที่ 4 343 99.13 - 0.29 - 537 
ประถมศึกษาปีที่ 5 335 99.40 - 0.30 - 342 
ประถมศึกษาปีที่ 6 338 99.41 - 0.59 - 333 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 18.35 81.65 - - 336 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 59.70 40.30 - - 109 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 77.63 22.37 - - 132 

รวม/เฉลี่ย 2424 83.31 16.13 0.56 - 152 
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับ 99.44 อยู่ระดับยอดเยี่ยม 
  จากตารางพบว่านักเรียนขั้นพ้ืนฐานมีผลการประเมินสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีปีการศึกษา 2562  มี
ค่าเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 99.44 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
ตารางแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปในรายวิชาวิทยาการคำนวณและ
คอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น จำนวน ระดับผลการเรียน จำนวน
นักเรียนที่

ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 
4 3.5 3 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 150 97 60 307 91.64  

ประถมศึกษาปีที่ 2 340 160 101 70 331 97.35  

ประถมศึกษาปีที่ 3 340 210 83 37 330 96.21  
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ระดับชั้น จำนวน ระดับผลการเรียน จำนวน
นักเรียนที่

ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 
4 3.5 3 

ประถมศึกษาปีที่ 4 343 215 75 15 305 91.84  

ประถมศึกษาปีที่ 5 335 103 97 112 312 93.13  

ประถมศึกษาปีที่ 6 338 100 85 120 305 90.24  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 60 30 10 100 91.74  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 75 28 21 124 93.94  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 60 34 50 144 94.74  

รวม/เฉลี่ย 2,424     93.42  

  จากตารางพบว่า  นักเรียนขั้นพ้ืนฐานมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปในรายวิชาวิทยาการคำนวณและ
คอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 93.42 ระดับผลการประเมินยอดเยี่ยม 
 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ที่ ที่สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
มีเป็นระยะและต่อเนื่อง โดยครูผู้สอนจะต้องกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้เลือกใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสม มี
วิธีประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา มี
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนได้ตามเกณฑ์และผลทดสอบระดับชาติมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาและทุกระดับชั้น  

 นอกจากนี้ยังมีแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 8 กลุ่มสาระท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมการ 
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเช่นกิจกรรมรักการอ่าน โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมการสอบ NT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โครงการ Open House  เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความสามารถของตนเอง 
 
ตารางแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนนักเรียนที่มีผล
การเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ภาษาไทย 1639 67.65 ดี  
คณิตศาสตร์ 1729 71.31 ดี  
วิทยาศาสตร์ 1891 77.99 ดีเลิศ  
สังคมศึกษา 1716 70.76 ดี  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนนักเรียนที่มีผล
การเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2079 85.77 ดีเลิศ  
ศิลปะ 2263 93.39 ยอดเยี่ยม  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2233 92.16 ยอดเยี่ยม  
ภาษาต่างประเทศ 1449 59.75 ปานกลาง  

สรุปเฉลี่ย 1,875 77.35 ดีเลิศ  
  จากตารางพบว่านักเรียนขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 77.35 
ระดับผลการประเมินดีเลิศ 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

วิชา ประจำปีการศึกษา 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 53.87 65.18 56.70 
คณิตศาสตร ์ 50.57 53.74 41.63 
วิทยาศาสตร ์ 47.20 48.40 45.15 
ภาษาอังกฤษ 54.97 55.68 50.18 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอ่ืน ๆ จากผลการทดทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

 (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

วิชา 
ประจำปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ภาษาไทย 46.50 61.24 62.83 

คณิตศาสตร์ 25.06 32.13 31.37 
วิทยาศาสตร์ 29.73 38.57 32.00 
ภาษาอังกฤษ 30.32 28.49 35.51 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอ่ืน ๆ จากผลการทดทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

 (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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1.6 ความรู้ทักษะพื้นฐานแสดงเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูได้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความพร้อมในการศึกษาต่อของผู้เรียนตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง  
 

ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนปีการศกึษา 2562 
 

ระดับชั้น จำนวน จำนวนร้อยละของนักเรียน จำนวนนักเรียน
ที่มีผลการ

ประเมินดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี พอใชั ปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีที่ 1 335 99.10 0.09 - - 335 

ประถมศึกษาปีที่ 2 340 97.94 2.06 - - 340 

ประถมศึกษาปีที่ 3 340 99.71 0.29 - - 340 

ประถมศึกษาปีที่ 4 343 99.71 0.09 - - 343 

ประถมศึกษาปีที่ 5 335 99.70 - - - 335 

ประถมศึกษาปีที่ 6 338 99.70 0.30 - - 338 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 41.28 58.72 - - 109 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 58.96 40.30 0.75 - 130 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 74.34 25.66 - - 152 

รวม/เฉลี่ย 2424 84.97 14.28 0.75 - 2422 

ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับ 84.97 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

  จากตารางพบว่านักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่ 
เรียนคิดเป็นร้อยละ 84.97 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  

นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
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ปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ในการส่งเสริม เช่น  กิจกรรมกีฬาภายใน  กิจกรรมคริสต์มาสูชุมชน  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรม
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  กิจกรรมมารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน  กิจกรรมอบรมธรรมะ  กิจกรรมอุ่นไอรัก
ในอ้อมกอด  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ ( Link สรุปรายงาน )  จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในทุกมิติ ทำให้มีระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น 
1. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งคำถาม ถ้าค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม มีความรู้ร่วมกันเป็น 

กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีมานำเสนอผลงานที่มีความรู้ที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตเรียนรู้อาชีพที่สนใจ ทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

2. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน้ำหนักส่วนสูงและ 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง ปัญหาทางเพศ สร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ควรเผยแพร่โครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรมในนักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกัน
จัดกิจกรรม 

3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ms.ac.th/doc/2562/performance/2/
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 1.1  กำหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักัด 

✓ -   

 1.2 กำหนดวิสยัทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

✓ -   

 1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

✓ -   

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

✓ -   

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

✓ -   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
✓ -   

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

✓ -   

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน 

✓ -   

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ✓ -   
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

✓ -   

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน้คณุภาพผู้เรยีนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

✓ -   

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

✓ -   

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง  

✓ -   

 3.4  กำหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

✓ -   

 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

✓ -   
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

✓ -   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ✓ -   
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
✓ -   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

✓ -   

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

✓ -   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

✓ -   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

✓ -   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

✓ -   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

✓ -   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

✓ -   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓ -   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓ -   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓ -   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

✓ -   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓ -   
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

 

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

      โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอุทิศตนในการทำงาน บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอำนาจให้รองผู้บริหารทั้ง 7 ฝ่าย มีการบริหารจัดการศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคลองกับ สภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของโรงเรียนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (http://ms.ac.th/plan/08-strategic-plan.pdf)   
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  ( http://ms.ac.th/doc/plan/2562)  ที่สอดคลองกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ข้อมูล
สารสนเทศ ความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ มีการดำเนินงานอย่างมีระบบและมีกิจกรรม 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบโดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปฏิรูป ทางการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุดยุคดิจิตอล จัดสื่อการ

           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  

http://ms.ac.th/plan/08-strategic-plan.pdf
http://ms.ac.th/doc/plan/2562
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เรียนรู้ให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยโดยการนำ
โทรทัศน์เชื่อมสื่ออุปกรณ์ ทันสมัย พอเพียงให้ครูนำไปใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและโปรแกรม Tscore 
(http://tscore.net/ms )ในการบันทึกความดีเพ่ือประมวลผลความดีเชื่อมสื่ออุปกรณ์ ทันสมัย แสดงผลของ
ผู้เรียนเป็นภาพเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมการทำดี จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนนิเทศภายใน แผน
ประกันคุณภาพการศึกษา แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดโครงการ
คุณธรรมวิธีคริสต์โดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้เน้นการ บูรณาการ อัต
ลักษณ์ 4 การจัดทำแผนงานวิจัยองค์กรเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีการพัฒนาการ
จัดทำแผนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกคน ให้
อ่านออกเขียนได้ทุกระดับชั้นโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การ
สอนการอ่านและเขียนด้วยอักษร 5 สี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะเรียนรู้การอ่านที่ถูกต้องตามสีในคำ
นั้น ๆ  นักเรียนได้ท่องคำศัพท์ในกิจกรรมรักการอ่านทุกวันในเวลาช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติทุกวันควบคู่กับการ
เขียนตามคำบอก และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียนที่ 1 ของแต่ละวัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เน้นให้ครูสามารถนำเทคนิคการสอนไปใช้ให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน มีการสื่อสาร การ
คิดคำนวณ ผ่านการลงมือปฏิบัติ  ฝึกฝนด้วยวิธีต่าง ๆ นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นรูปแบบและเป็นระบบเป็นพ้ืนฐาน
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำ
โครงงานนำเข้าไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนมีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียน กิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกคน มีการตั้งกลุ่มไลน์ 2 กลุ่ม ระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้ปกครองกับครู ในการแจ้งข่าวสาร
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การตรวจสอบและการประเมินครูผู้สอนตามหลักสูตรจัดทำแผนการเรียน
การสอนตามตัวชี้วัด และดำเนินการประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัด การสอบวัดผลกลางภาคครูผู้สอนทำหน้าที่ออก
ข้อสอบด้วยตนเอง ข้อสอบวัดผลปลายภาคใช้ข้อสอบร่วมจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก ของกลุ่มเครือข่าย
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา สู่ห้องเรียน มีการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4 มีการจัดทำตัวชี้วัดประเมินครู 84 ตัวชี้วัด และผู้เรียน 138 ตัวชี้วัด ที่มีความ
สอดคล้องกันให้มีแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งสถานศึกษา ครูมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากหัวหน้าระดับสายชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองฝ่ายวิชาการ และผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ มี
การส่งเสริมการอบรม การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ครูบุคลากรได้มีการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ ครูทุกคนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยผ่านงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย  1 เรื่องต่อปีการศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ  
Active  Learning  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติให้มากท่ีสุด จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน  
             โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่เป็นระบบ
ตามเกณฑ์ทีโ่รงเรียนกำหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้กระบวนการบริหารและ

http://tscore.net/ms
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การจัดการมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีนวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   90.00 108 97 91.29 ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

✓ 4    100 92.59  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

✓ -   100 92.59  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

✓ -   95 87.96  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 

✓ -   97 89.81  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

✓ -   101 93.52  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  90 108 101 93.82 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

✓ -   105 97.22  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

✓ -   102 94.46  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
 

✓ -   97 89.81  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   80 108 94 87.96 ดีเลิศ 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

✓ -   95 87.96  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 

✓ -   93 86.11  
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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 ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  95 108 105 96.99 ยอดเยี่ยม 

 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

✓ -   108 100.00  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

✓ -   108 100.00  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

✓ -   95 87.96  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

✓ -   108 100.00  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  80 108 96 88.43 ดีเลิศ 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

✓ -   96 88.89  

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลบัไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

✓ -   95 87.96  

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

91.96 ยอดเย่ียม 

        

 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  

ผลการดำเนินงาน 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ นำมาพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้โดยการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทางด้านความรู้ เจตคติ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และออกแบบจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจากการส่งเสริมคุณธรรมครูสามารถใช้ในการเรียนการสอนเชิงบวกให้กับนักเรียนได้โดยมี
ประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อในการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ 
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย  

2. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตร ตามโครงสร้าง 
รายวิชา โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงมีการกำหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียน 
  
จุดเด่น 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแผนการจัดการเรียนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนทำ
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี สามารถเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการระดับต่างๆ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลจำนวนมากมีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการนักเรียนใน
กิจกรรม Open House  

2. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา มีการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะตามหลักสูตรโดยประเมินสภาพจริง มี
ขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสม มีนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  

3. โรงเรียนมีระบบพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเกิดการทำงานร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
และสร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สนับสนุนให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหาด้านการเรียนให้กับนักเรียนที่มีผลการ

เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ให้ครอบคลุมตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2. ครูควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินนำมาใช้ในการซ่อมเสริมปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

3. สนับสนุนให้ครูมีการบริหารนักเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้มากข้ึน โดยเป็นแบบอย่างที่ดีรับ
ฟังปัญหาไม่ตำหนิหรือสั่งสอนเร็วเกินไปให้มีท่าทีเป็นกลางเข้าใจปัญหาให้มากขึ้น  

 

      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 2,550 2,263 88.73 ดีเลิศ 

1.1 ผู้เรียน มีความรักเมตตาตนเอง
และผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

    2,300 90.20   

1.2 ผู้เรียน มีความสภุาพอ่อนโยน     2,239 87.80   
1.3 ผู้เรียน รู้จักให้อภัย     2,249 88.20   

2 มีความซื่อสัตย ์   75 2,550 2,418 94.81 ยอดเยี่ยม 
2.1 ผู้เรียน มีความซื่อสตัย์ต่อตนเอง
และผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป 

    2,423 95.00  

2.2 ผู้เรียน มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีของตนเองระดับดีขึ้นไป        

    2,377 93.20  

2.3 ผู้เรียน มรีะเบยีบวินัยในตนเองใน
ระดับดีขึ้นไป 

    2,453 96.20  

3 มีความกตัญญ ู   80 2,550 2,203 86.41 ดีเลิศ 
 3.1 ผู้เรียน มีความกตัญญูต่อผูม้ี

พระคุณอยู่ในระดบัดีขึ้นไป 
    2,229 87.40  

3.2 ผู้เรียน มีความนอบน้อมตระหนัก
ในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

    2,193 86.00 
 

3.3 ผู้เรียน รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณ
สถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดบัดีขึน้
ไป 

    2,188 85.80 
 

4 อยู่อย่างพอเพียง   70 2,550 2,457 96.34 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ผู้เรียน รู้จักประหยัดอดออมอยู่     2,489 97.60  
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ในระดับดีขึ้นไป 

 4.2 ผู้เรียน มีความพอใจในสิ่งท่ี
ตนเองเป็น 

    2,433 95.40  

 4.3 ผู้เรียน มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย     2,448 96.00  

สรุปผลการประเมิน 91.57 ยอดเยี่ยม 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ เน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นพื้นที่แห่งการเพาะพันธุ์ความดีและมุ่งมั่นทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและยั่งยืน 

2. สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาด้านคุณธรรมของ
บุคลากร และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างหลากหลาย ได้อย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ 

3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ นำแผนการปฏิบัติงานไปพัฒนานักเรียนบุคลากรด้านคุณธรรมได้อย่าง
มีคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ การปฏิบัติเพ่ือให้การปลูกฝังคุณธรรมได้เน้นไป
ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องเป็นอัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียน 

4. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาด้านคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม  โดยให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมมีหัวหน้าสายของแต่ละระดับชั้นนิเทศติดตามการดำเนินงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
มีการประเมินผลคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 ในแต่ละด้าน และนำผลมาวิเคราะห์สรุปผลการประเมินและ
นำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

5. สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างต่อเนื่อง เพื่อครูและบุคลากรจะได้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทุกคน  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติร่วมกัน เช่น 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน กิจกรรมทางศาสนาเป็นต้น พัฒนาครูในการใช้
เทคโนโลยีในการนำมาใช้ในการบันทึกความดีของนักเรียน เช่น กิจกรรมพัฒนาโปรแกรม TSCORE เพ่ือ
บันทึกการทำความดีของนักเรียนแล้วนำมาจัดมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำความดีตลอดปีการศึกษา  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  

มาตรฐานที ่
4 

ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
1.  มีความรักเมตตา ดีเลิศ  
2.  มีความซ่ือสัตย์ ยอดเยี่ยม  
3.  มีความกตัญญู ดีเลิศ  
4.  อยู่อย่างพอเพียง ยอดเยี่ยม  

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

ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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3. จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ความสามารถด้านวิชาการจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( NTและ O-NET) มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละสูงกว่าระดับประเทศทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และมีผู้เรียนจำนวน 5 คนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 4 คน และมี
พัฒนาการของผู้เรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกปีตั้งปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา 

2. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ดีทุกคน และมีทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
อภิปรายแลกเปลี่ยน  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปใช้ในการเรียน การทำงานเป็นทีมตลอดจน
การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

4. ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล สามารถ 
วิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนสำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

5. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยง 
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบโครงงาน ชิ้นงาน ทั้งงานเดี่ยว และงาน
กลุ่ม  

6. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย   
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ  วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

7. ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ห่างไกลจากอบายมุข มีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย มีสมรรถภาพทางร่างกาย และ
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  นักกีฬาของสถานศึกษาได้รับเหรียญรางวัล  หลายรางวัลและหลายประเภทจากการ
แข่งขันรายการต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

9. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
10. ผู้เรียนทำชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา  

และรางวัลคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ 
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 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีความรู้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และอุทิศตนในการทำงาน 
             2.. สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการร่วมระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนนิเทศภายใน แผนประกันคุณภาพ
การศึกษา แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดโครงการคุณธรรมตามวิธี
คริสต์ โดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้เน้นการบูรณาการอัตลักษณ์ 4   มี
การพัฒนาการจัดทำแผนเรียนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตร เน้นพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนทุกคน ให้อ่านออกเขียนได้ทุกระดับชั้น มีความสอดคล้องความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
             3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอำนาจให้
รองผู้บริหารทั้ง 7 ฝ่าย มีครูประจำชั้น ครูหัวหน้าระดับชั้นเรียน ครูหัวหน้าสายชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทั้งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในพัฒนา  เช่น กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน โดยคณะ
ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศการเรียนการสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และมีกระบวนการ
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ของครู และนิเทศชั้นเรียนจากครูหัวหน้าสายชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
และนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
             4. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้รวมไป
ถึงนำผลจากการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงวิธีการสอน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ภาคเรียน โดยทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลแบบบูรณาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

   5. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด้านครูพบว่ามีคุณวุฒิตรงสายงาน ส่งเสริมครูได้รับการพัฒนา
เป็นรายบุคคลในวิชาที่รับผิดชอบสถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์ ทันสมัย พอเพียงให้ครูนำใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีกระบวนการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ของครู และนิเทศชั้นเรียนจากครูหัวหน้าสายชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู ส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาต่อ การอบรมสัมมนา การศึกษาดู งานทั้งในประเทศและ



66 

 

 

 

ต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวาง แผน
ปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   6. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพ
แวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย เช่น มีสื่ออุปกรณ์ ทันสมัย พอเพียงให้ครูนำใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการ 
เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องดนตรี แบ่งเป็นห้อง
ดนตรีไทย สากล แปลงปลูกผัก เป็นต้น  

   8. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
ห้องวิทยาศาสตร์  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยโดยนำการโทรทัศน์เชื่อมสื่ออุปกรณ์ 
ทันสมัย พอเพียงให้ครูนำใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและโปรแกรม Tscore ในการบันทึกความดีเพ่ือประมวลผล
ความดีเชื่อมสื่ออุปกรณ ์ทันสมัย แสดงผลของผู้เรียนของผู้เรียนเป็นภาพเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมการทำดี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
             1. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้
เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้รวมไปถึงนำผลจากการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงวิธีการสอน ครูใน
สายชั้นเดียวและในกลุ่มสาระเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลแบบบูรณาการ 
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
             2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานศึกษา กำหนดเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน และกำชับให้นักเรียน
คำนึงถึงการรักษาเวลาอยู่เสมอ   
             3. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้น มี

การนำข้อสอบ ให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามอบหมายให้ครูประจำชั้น

ดำเนินการจัดการทดสอบผู้เรียนในการอ่านในแต่ละระดับชั้น สรุปผลการอ่านของผู้เรียนเพ่ือดำเนินการพัฒนา 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านหนังสือทุกเช้า ให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละ

ระดับชั้น มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และ

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

             4. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการ

สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยน จัดทำ PLC พูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มีการ
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นิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผนปรับปรุง ครูและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 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 
 

 
4.  จุดควรพัฒนา 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพของผู้เรียน 
    1. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาการทดสอบระดับชาติ O-NET ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 

3 ต้องเร่งพัฒนาพัฒนาการทดสอบระดับชาติ O-NET ให้สูงขึ้น 
    2. ผู้เรียนต้องได้รับการส่งเสริมการอ่าน ผู้เรียนบางส่วนไม่รักการอ่าน อ่านหนังสือเป็นบางครั้งเม่ือมี

ความจำเป็น อาทิ การทำการบ้าน  การเข้าทดสอบวัดผลทางการเรียน  ครูหรือผู้ปกครองให้อ่าน 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

              สถานศึกษาต้องส่งเสริมพัฒนาให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างเครื่องในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงาน ที่สามารถสะท้อนทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ชัด 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      1. สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนครูให้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูบางส่วนขาดการสร้างให้เป็นผู้ ที่มีทักษะความรูความสามารถในเชิง

บูรณาการ การใช้ เครื่องมือและกำหนดยุทธ์ศาสตร์สูการปฏิบัติในชั้นเรียน การสร้างให้มีความสามารถในการ
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วิเคราะห์ กำหนดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสม และการสร้างความสมบูรณแบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย การสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูจากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตาม

บริบท  

              2. ครูต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่ม ีส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ ได้ลงมือคิด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ พัฒนาตนเองและงานอย่างมีคุณภาพ 

5.  แนวทางการพัฒนา 

              1. สถานศึกษาควรพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่
ละช่วงชั้นว่ามีจุดเด่น จุดควรพัฒนาในรายวิชาใดเพ่ือทำให้สามารถพัฒนาผู้ เรียนในแต่ละกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบบฝึกสำหรับสอนเสริมทุกรายวิชาควรมีเนื้อหาเทียบเคียงกับข้อทดสอบระดับชาติ  และ
เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยวิธีสแกนรูป QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน แทปเลต ซึ่งทำให้ผู้เรียน
สามารถทำแบบฝึกได้สะดวกตลอดเวลาทุกสถานที่ 

    2. สถานศึกษาควรปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านแก่ผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมรักการ
อ่านผ่านกิจกรรมห้องสมุด โดยการจัดสัปดาห์ห้องสมุดให้มากขึ้น มีกิจกรรมการแข่งขันหลากหลายเกี่ยวกับการ
อ่านหนังสือจากห้องสมุด อาทิ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ การเล่านิทาน การแข่งขันทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การแข่งขันด้านการคิดคำนวณ จดบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
สามารถนำไปแปลผลเป็นค่าคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 

  3. สถานศึกษา ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุก
คนให้เข้าใจกระบวนการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม โดยการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือให้สามารถนำผลที่เกิดจากการดำเนินงานมารายงาน และนำสู่การพัฒนาให้เป็นระบบต่อไป 
    4. ครูควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ และการใช้ สื่อ

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือนำการเรียนรู้สูการปฏิบัติในชั้นเรียน  โดยการ ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนการสร้างให้ครู

มีความสามารถในการวิเคราะห์ และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการ

เรียนด้วยมิติวิธีการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมครูต้นแบบการจัดการเรียนการพิจารณาครูที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ

ให้เกิดกับสถานศึกษา และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และการผลิต ใช้ 

สื่อเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ 

    5. ครูควรส่งเสริมการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้
เรียนพัฒนาการเรียนรู้จากสิ่งที่ลงมือปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ เกิดองค์ความรู้ โดยส่งเสริมการเรียนแบบโครงงาน 
ให้ผู้เรียนสืบค้น หาความรู้ ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง ครูเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ ให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้
อย่างยั่งยืน 
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6.  ความต้องการช่วยเหลือ 
 1.  การสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากภาครัฐเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้
สำหรับโรงเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2.  จัดให้มีการพัฒนาครู บุลคลากรทางการศึกษา วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างมืออาชีพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ใช้ในการการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 
7.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

      โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนคุณธรรมนำร่องเครือข่ายคาทอลิกที่เริ่มต้นการพัฒนา
ความดีจากการกำหนดอัตลักษณ์ “ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง” โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือ
พัฒนาความดีไปสู่สังคมเพ่ือกำหนดแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนซึ่งในแผนพัฒนาสถานศึกษานั้นจะมีการกำหนด 
ค่านิยมร่วม(Shared values) ซึ่งค่านิยมร่วมนี้ถือเป็น คุณธรรมเป้าหมาย และเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ของ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์และขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชน อัตลักษณ์นี้คือ “รักเมตตา 
ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์
เจ้าซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ (Bible)  ซึ่งโดยแก่นแท้แล้วสอดคล้องกับหลักศีล 5 ในพุทธศาสนา ทำให้เป็น
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ จากสภาพปัญหาของเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
ทะเลาะวิวาท ชู้สาว ท้องก่อนวัยเรียน ติดยาเสพติด โดยการได้รับอิทธิพลต่าง ๆ ที่ผิดจนส่งผลถึงโรงเรียน เช่น 
เด็กไม่มีระเบียบวินัย เรื่องของความสะอาดมีเด็กบางส่วนและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ไม่มีจิตอาสา ใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ขาดความซื่อสัตย์ จนทำให้ความรักเมตตาความกตัญญูความเอ้ืออาทรต่อกันลดลงไปเรื่อย 
ๆ ด้านเด็ก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้และความพร้อมด้านฐานะที่สามารถส่งเสริมเด็กได้ จนกระทั่งในปี 
2558 สถานศึกษาได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมผู้ที่เก่ียวข้องเริ่มที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
นักเรียน เพ่ือหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่าง
พอเพียง” สถานศึกษา กำหนดตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ เริ่มพัฒนาคุณธรรมอย่างจริงจัง จึงได้จัดทำโรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน  มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ซึ่ง
จะเป็นไปได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนใน
มีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ 
 -  กระจายอำนาจ  
 -  การมีส่วนร่วม  
 -  การระดมความคิดเห็น 
 -  การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ 
 -  การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ 
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 โดยได้รับการร่วมมือ การเสนอแนะ  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)องค์กรมหาชนจำกัด ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  จนสามารถ
พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลเป็นที่เชิงประจักษ์ ดังนี้ 
   จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
    1. สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้บริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบโดย
การจัดระดมความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ 4 “รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง”  ซึ่งเป็นคุณธรรม
พ้ืนฐาน 
    2. อบรมบุคลากรและนักเรียนผู้นำ ที่ศูนย์มูลนิธิจำลอง ศรีเมืองที่จังหวัดกาญจนบุรี 
   3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
  3.1 กิจกรรมภายในโรงเรียน 
                      3.1.1 กิจกรรมระเบียบวินัย 
เป็นการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
พ้ืนฐานความดี  แสดงถึงความรับผิดชอบ  แสดงความกตัญญูต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เช่น 
   -  กิจกรรมเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบตามลำดับต่ำ-สูง ตามที่ว่า คนเข้าแถว  อุปกรณ์
และร้องเท้าก็เข้าแถว 
   -  จัดกิจกรรมเคารพธงชาติให้นักเรียนเป็นผู้นำในการดำเนินการ และร่วมร้องเพลงชาติ
ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ 
   -  มีการอธิษฐานภาวนาเพื่อเป็นการแสดงความรักต่อศาสนา 
   -  ฝึกระเบียบวินัยในการเดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นเก็บมือในขณะที่เดิน  มีการ
ถือป้ายประจำห้องเรียนของนักเรียน 
   -  การแสดงความเคารพต่อครูประจำชั้น หัวหน้าและรองหัวหน้าก่อนเข้าห้องเรียน 
                         3.1.2 กิจกรรมขยะเป็นศูนย์ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มนักเรียนจิตอาสา ได้กำหนดขึ้นด้วยการ
ระดมความคิดเห็น  โดยการแบ่งพ้ืนที่ให้ผู้เรียนแต่ละห้อง และกิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน เศษอาหารเป็น
ศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประมาณตน ขจัดวัฒนธรรมแบบกินทิ้งกินขว้าง ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์อยู่
อย่างพอเพียง 
                3.1.3 โครงการแก้ขยะล้นถัง กิจกรรมการคัดแยก  คัดย่อขยะ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รักและหวงแหนบ้านเกิดด้วยการร่วมกันรักษาความสะอาด
สถานที่ต่าง ๆ และกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อเป็นการฝึกทักษะผู้เรียนให้เป็นภาวะผู้นำในการดำเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมและการลดปัญหาขยะภายใน
สถานศึกษา 
   3.1.4 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ปลูกฝัง
จิตสำนึกในการกระทำความดีแบบยั่งยืน โดยให้ผู้เรียนได้มีการระดมความคิดเห็น“ปัญหาที่อยากแก้ และความ
ดีที่ยากทำ”โดยเริ่มจากตัวตนของผู้เรียน(พฤติกรรมของผู้เรียน)พ้ืนที่ห้องเรียน ห้องน้ำที่ใช้ร่วมกัน พ้ืนที่นอก
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ห้องเรียน(ในบริเวณโรงเรียน) และนอกรั้วโรงเรียน (ชุมชน) กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำ
ความดี เกิดความภูมิใจในการทำความดี และขยายผลไปสู่ครอบครัวของผู้เรียนแต่ละคน 
       3.1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณค่าพระวรสาร (คุณธรรมจริยธรรม)ซึ่ง
เป็นหลักคำสอนของ พระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมสากล ได้แก่ ความเชื่อศรัทธา ความจริง การ
ไตร่ตรอง การภาวนา มโนธรรม วิจารณญาณ ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม อิสรภาพ ความยินดี ความเคารพ 
ศักดิ์ศรี ความสุภาพถ่อมตน ความซื่อตรง ความเรียบง่าย ความพอเพียง ความรัก เมตตา ความกตัญญูรู้คุณ 
(การงาน / หน้าที่) การรับใช้ ความยุติธรรม สันติ การคืนดี อภัย ความเป็นหนึ่ง ความเป็นชุมชน การพิศเพ่งสิ่ง
สร้าง / รักษ์ธรรมชาติ และ ความหวัง เข้าสู่บทเรียน เพื่อให้คณะครูผู้สอนได้นำเอาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไป
ปลูกฝังให้เด็กทุกกิจกรรม 
   3.1.6 การออมทรัพย์กับเครดิตยูเนี่ยนมารีย์อนุสรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน
การเงิน โดยแบ่งเงินที่จะออมไว้ก่อนในทุกวันและนำไปฝากไว้ในกลุ่มเครดิตยูเนียน ให้ผู้เรียนมีสมุดบันทึก
รายรับ-รายจ่ายส่วนตัวเพ่ือจะได้รู้ว่าแต่ละวันได้เงินมาเท่าไรและใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และที่ใช้จ่ายไปนั้นจำเป็น
และสมเหตุสมผลหรือไม่ จะได้ปรับปรุงการใช้จ่ายของตนเองทุก ๆวัน ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ อยู่อย่าง
พอเพียง 
   3.1.7 กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด  ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาและ
คุณธรรม  สร้างแรงบันดาลใจและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคุณธรรมพ้ืนฐาน  รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  
อยู่อย่างพอเพียง  โดยครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำเกิดพลังขับเคลื่อนบุคลากรอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การ
ขับเคลื่อนทั้งระบบ  และชุมชน 
      3.1.8 พัฒนาโปรแกรมทำเนียบคนดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม โดยการจัดทำโปรแกรม
สำหรับให้คะแนนผู้เรียนที่ทำความดี และบันทึกเผยแพร่ความดี ( http://tscore.net/ms ) ซึ่งใช้กระบวนการ
เสริมแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และชุมชน 
   -   เขียนโปรแกรมระบบ ICT แบบออนไลน์ 
   -   บันทึกคะแนนนักเรียนและบุคลากรรวมไปถึงผู้ปกครองที่กระทำความดี 
   -   มีการบันทึกภาพนักเรียน และส่งภาพเข้าสู่ระบบออนไลน์ 
   -   ติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่ในที่นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้เห็น ภาพที่นักเรียน 
หรือบุคลากรทำความดีจะไปปรากฏที่หน้าจอแสดงผล ส่งผลให้ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองเกิดแรง
บันดาลใจ และร่วมทำความดีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น   
  3.2 กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
                        3.2.1  โครงงานมารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน เป็นกิจกรรมโครงงานของผู้เรียนในการคิด
ที่จะแสดงออกในการให้การช่วยเหลือสังคม ด้วยการระดมทุนทรัพย์ และวางแผนดำเนินกิจกรรมด้วยการไป
มอบ ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม นำการแสดงไปแสดงให้ชุมชน การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะร่วมกับผู้นำ
ท้องถิ่น  การมอบถังขยะแยกประเภทให้แก่ชุมชน 
     3.2.2  โครงการวิทยากรน้อย “การบริหารจัดการขยะ” 

http://tscore.net/ms
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      3.2.3  กิจกรรมร่วมทำความสะอาดชุมชนกับหน่วยงานท้องถิ่น 
      3.2.4  กิจกรรมร่วมปลูกป่าร่วมกับท้องถิ่น 
             การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นหลังจากสถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โดยนำ 
อัตลักษณ์ 4 “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาความดี
ให้เกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จนเกิดผลการ
ดำเนินการที่เห็นผลเชิงประจักษ์ ส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ผ่านการหล่อหลอมของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นเลิศ  นักเรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีจิตอาสา  พัฒนาโรงเรียนจน
ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนและผู้ปกครองจากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พบว่า ผู้ปกครองและชุมชนพอใจในกระบวนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้
นำโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นโครงการเด่นในการประเมินและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ เพ่ือเป็นการขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและ
ชุมชนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน จึงได้รับเลือก
เป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 รางวัล MOE AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรมจาก
กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์จากกระทรวงวัฒนธรรม“วัฒนคุณากร”ประเภทกลุ่มบุคคล 
ได้รับคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และร่วมเสวนาวินัยสร้างชาติ จากกระทรวง
วัฒนธรรม งานสุขภาวะชุมชนระดับชาติจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ทางศูนย์วัฒนธรรม องค์กร
มหาชนจำกัด กระทรวงวัฒนธรรมได้ถ่ายทำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  และได้รับรางโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจากศูนย์คุณธรรม ในปีการศึกษา 2562  

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนคุณธรรมนำร่องเครือข่ายคาทอลิกท่ีเริ่มต้นการพัฒนาความดีจาก
กำหนดอัตลักษณ์ 4 “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือพัฒนาความดีไปสู่สังคมเพ่ือกำหนดแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนซึ่งในแผนพัฒนาสถานศึกษานั้นจะมีการกำหนดค่านิยมร่วม เป็นคุณธรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
คำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ (Bible)  ซึ่งโดยแก่นแท้แลว้

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ✓  

2. องค์กรต้นแบบสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   ✓ 

3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET   ✓ 
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สอดคล้องกับหลักศีล 5 ในพุทธศาสนา ทำให้เป็นการขับเคลื่อนสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้บริหารสถานศึกษาอย่างมี
ความรับผิดชอบโดยการจัดระดมความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ 4 “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” 

ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และบรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนและทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ 

 -  กระจายอำนาจ  
 -  การมีส่วนร่วม  
 -  การระดมความคิดเห็น 
 -  การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ 
 -  การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ 
 โดยดำเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยเริ่มจากการวางแผน  ดำเนินงานตาม
แผนงานที่กำหนด กำกับ นิเทศ ติดตาม วัดผลประเมินผลการดำเนินงานทุกกระบวนการ รายงานผลให้
ผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับปรับปรุงวิธีการ หาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมดำเนินงานอย่างมีความสุข และในปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังมีการทำการวิจัย 
“การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์คาทอลิก ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี
การศึกษา 2562” เพ่ือเป็นการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน ระหว่าง บ้าน  วัด  โรงเรียน ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบรอบด้าน 
 

 
 

มารีย์อนุสรณ์โมเดล ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
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มารีย์อนุสรณ์โมเดล ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

 โดยที่มีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2561 ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2561  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปี  และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  
เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมัธยมศึกษา
ในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   ผู้ปกครอง  
และชุมชน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 
         ประกาศ  ณ   วันที่  20  มิถุนายน   พ.ศ.2562 
 
 
 

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศ
ค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  20  มิถุนายน   พ.ศ.2562 
............................................. 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำนวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 4.1  มีความรักและเมตตา 
 4.2  มีความซื่อสัตย์ 

4.3  มีความกตัญญู 
4.4  อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ

ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  20  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 -------------------------------------- 

ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 20  มิถุนายน   พ.ศ.2562 
 
 
 

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 
ตารางท่ี 35 : การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  - ร้อยละ 85 มีทักษะในการอ่านสูงกว่าเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   - ร้อยละ 85 มีทักษะในการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
   - ร้อยละ 90 มีทักษะในการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
   - ร้อยละ 90 มีทักษะในการคิดคำนวณสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษกำหนด 

 

     2)   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
             -  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ใคร่ครวญไตร่ตรองโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            - ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการใช้ห้องสมุดโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
            - ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองในการ
ทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการทำงานโครงงานม 1 ห้องเรียนหรือคุณธรรมและ
โครงงานอื่นๆอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
            - ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการความรู้แบบ STEM &STREAMSS อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
            - ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ได้ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 
            - ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 
            - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 
            - ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
            - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ผล
การเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
            - ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ผล
การเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

            - ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

           - ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีเก่ียวกับการ

ทำงานหรืองานอาชีพ 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
         -  ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
         -  ร้อยละ 90 ผู้เรียนเคารพในทุกกติกา 
         -  ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ผิดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 90  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 

      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

            - ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
            - ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
           - ผู้เรียนร้อยละ  85 ยอมรับได้อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
วัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
           - ผู้เรียนร้อยละ  85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเชื้อชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
           - ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านศาสนาในระดับดีขึ้นไป 
           - ผู้เรียนร้อยละ  85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมและประเพณีอยู่ในระดับดีขึ้น 
      4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิตอารมณ์และสังคม 
- ร้อยละ 85ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมร้อยละ  

ช่วงวัย 
- ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขเข้าใจ 

ผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
       1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 

 

       2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
             - โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 85 
             - โรงเรียนมีการบริหารอัตรากำลังและทรัพยากรทางการศึกษาร้อยละ 85 
             - โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องร้อยละ 85 
             - โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบร้อยละ 85 
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ความสำเร็จ 

       3)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 

       4)  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
             -  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพร้อยละ 91 
             -  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาและเรียนรู้ของผู้เรียนร้อยละ 90 

 

       5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
             -  สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
             -  สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
             -  สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 

       6)  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
             - สถานศึกษาจัดระบบการพัฒนาในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาร้อยละ 90 
             - สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาร้อยละ 90 

  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
     1)  ครูร้อยละ  95  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 
     2) ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3) ครูร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
     4) ครูร้อยละ  85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     5) ครูร้อยละ  85  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
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ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเลิศ 

1) มีความรักและเมตตา 
 - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรักเมตตาตนเองและผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสุภาพอ่อนโยน 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 รู้จักให้อภัย 

 

2) มีความซื่อสัตย์ 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนในระดับดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองระดับดีขึนไป        
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป 

 

3) มีความกตัญญู 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความนอบน้อมตระหนักในความดีท่ีผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

4) อยู่อย่างพอเพียง 
      - ผู้เรียนร้อยละ 70 รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
      - ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น 
      - ผู้เรียนร้อยละ 70 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้ 

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้  
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ตารางเทียบเคียง 
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

ระดับ 5    ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 4    ดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89 
ระดับ 3    ดี ร้อยละ 70 – 79 
ระดับ 2    ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69 
ระดับ 1    กำลังพัฒนา ร้อยละ   ๐ - 59 
 
  3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ค ำสัง่โรงเรียนมำรียอ์นุสรณ์ 
ท่ี ๖๕/๒๕๖3 

เร่ือง  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะท ำงำนจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

         ตามทีม่ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวนัที่ ๖  สงิหาคม  ๒๕๖๑  โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์จึงปรบัมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  ทางโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ จึงขอแต่งตัง้คณะท างานจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   เพื่อท าหน้าที ่ 
ติดตาม รวบรวม เอกสาร  หลกัฐาน ข้อมูล ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละมาตรฐาน  ตามรายละเอียดของ
มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ยคณะกรรมการดงัต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

บาทหลวงสุรชยั   เจรญิพงศ์ ผูจ้ดัการโรงเรยีน          ประธาน
กรรมการ 

ซสิเตอรจ์ านนัท์  ไพรงาม   ผูอ้ านวยการโรงเรยีน    รองประธาน
กรรมการ 

นางสาวสุภารตัน์  เหลอืงรตันวมิล   รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ           กรรมการ 
นางพศิมยั    นพคุณ  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายอภบิาลฯ             กรรมการ 
นางภรติพร    นวลเท่า  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายกจิการนกัเรยีน     กรรมการ 
นางปิยะนุช    สงัขท์องหลาง ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงนิ     กรรมการ 
นายจตุพล    อ่อนสทีนั ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป   กรรมการ 
นางสาวพรทพิย ์     สะอาดรมัย ์ หวัหน้าฝ่ายปฐมวยั          กรรมการ 
นายสมบตั ิ    พมิพจ์นัทร ์  รองผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาคุณภาพฯ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี  อ านวยความสะดวก  ใหค้ าปรกึษาในการด าเนินการจดักจิกรรมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 
๒. คณะกรรมกำรประเมินคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
 ๒.๑  นางสาวจ านันท์ ไพรงาม        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายวรีะวฒัน์ ทรพัยอ์ุดม ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ     กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวสุภารตัน์ เหลอืงรตัสวมิล รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ       กรรมการ 
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 ๒.๔  นายสมบตั ิ พมิพจ์นัทร ์ รองผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาคุณภาพฯ   กรรมการ 
 ๒.๕  นางภรติพร นวลเท่า  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายกจิการฯ  กรรมการ 
 ๒.๖  นางพสิมยั นพคุณ  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายอภบิาลฯ  กรรมการ 
 ๒.๗  นายจตุพล อ่อนสทีนั ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  กรรมการ 
 ๒.๘  นางปิยะนุช สงัขท์องหลาง ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงนิ     กรรมการ 
 ๒.๙  นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร ์  คร ู   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวดวงใจ แสนกลา้  คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  วเิคราะหป์ระเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2562  
 
๓. คณะกรรมกำรรบัผิดชอบมำตรฐำน   
 มำตรฐำนท่ี  ๑  ด้ำนคณุภำพของผู้เรียน  (นางสาวสุภารตัน์  เหลอืงรตันวมิล) 
  ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   ๑.๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  
    ๑. นางภรภทัร  แก่งสนัเทยีะ 

๒. นางเยาวมาลย ์ บุญผาง 
๓. นางดวงจนัทร ์ ชุบรมัย ์

๑.๑.๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเหน็  และแก้ปัญหำ 

    ๑.  นางทศันีย ์  ฉ ่าสนัเทยีะ 
๒.  นางสาวยุพาพร   สอวหิก 
๓.  นางนตัยา      โซ่ไธสง 
๔.  นางสาวอ าไพ   เภาตะนะ 

   ๑.๑.๓ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม 
    ๑. นางสาวศรินิันท ์  ดวงนิล  

๒.  นาสาววชัรพรรณ   ระตาภรณ์ 
๓.  นางสาวฉตัรแกว้   เปกรมัย ์

๑.๑.๔ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
    ๑. นางสาวระพพีร จ าปาพนัธ ์  
    ๒. นางสาวปิยะนุช ทองทัว่ 
    ๓.  นางสาวปิยะมาศ ทองทัว่ 
   ๑.๑.๕ มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
    ๑. นางล าเพยพรรณ   พมิพจ์นัทร ์

๒. นางกลิน่แกว้    ทะสุนทร 
๓.  นางสาวพจนา  ศรกีระทุ่ม 
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๔.  นางสมพศิ  หมวดประโคน 
๕.  นางสาววรลกัษณ์   กรีตัน์ 
๖..  นางปารชิาต ิ   วาปีโส 
๗.  นางสาวดวงใจ   แสนกลา้ 
๘.  นางสาวภารณิี   วรรณทว ี
๙.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร 
๑๐. นายวริชั  หมวดประโคน 
๑๑. นายสมจติร  เวยีงใต ้  

   ๑.๑.๖ มีควำมรู้  ทกัษะพื้นฐำน  และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
๑. นางสาวยุพา    ชุมเสนา 
๒. นางสาวโสรญา   สอีุเป 
๓. นางสาวสุมติรา   ปลืม้กมล 
๔. นายเทพตรชีา   ศรคีุณ 

 
  ๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน  (นางภรติพร  นวลเท่า) 
   ๑.๒.๑ กำรมีคณุลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  

๑. นางเพญ็ศร ี  มะนิตรมัย ์
๒. นางสมพศิ  หมวดประโคน 
๓. นางสาวอารดา  หริญัศดานันท์ 
๔. นางสาวธญัจริา   ทองเรอืง 
๕. นายสุรเสกข ์   อนิทรป์ระโคน 
๖. นางสาวกลัยา   มัง่คัง่ 
๘. นายจกัรภทัร    ศรอีนิทร ์

๑.๒.๒ ควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
๑.  นางมนทกานต์ ดาทอง 
๓.  นางสาวพชัรนิทร ์  พวงเพช็ร 
๔.  นางสาวจริุดาภรณ์   เพิม่สุขพฒัน์ 
๕.  นางสาวสุภาภรณ์    แกว้น้อย 
๖.  นายฐาปนจั   ขรีมัย ์
๗.  นางอภญิญา   วชิยัรมัย ์
 

   ๑.๒.๓ กำรยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
๑.   นางภรติพร  นวลเท่า 
๒.   นางสาวสาลนิี    เชื่อมรมัย ์
๓.   นางสาวปัณณ์ธาร ี ศรแีกว้ 
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๔.   นางพรรณี  คนืด ี
๕.   นางสาวตรรีตัน์   ประทุมตร ี
๖.   นางอรด ี    ศรรีตัน์  
๗.   นายธรรมธาราธาร   เขม็บุปผา 
๘.   นางละออง  แว่นศลิา 

๑.๒.๔  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลกัษณะจิตสงัคม 
๑.  นายวริชั      หมวดประโคน 
๒.  นายสมจติร    เวยีงใต ้
๓.  นายชนเทพ  สงัขท์องหลาง 
๔.  นางปรยีาภรณ์ มาตหนองแวง 
๕.  นางสาวจตุพร  ผมท า 
๖.  นางสาวนัทนา แผว้พลสง  

 
 
 
 มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร  
   ๒.๑ กำรมีเป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถำนศึกษำกำหนดชดัเจน 

๑.  นางปิยะนุช  สงัขท์องหลาง 
๒.  นางสาวจรรยา   คนชุม 
๓.  นางสาวอนงค ์  คอนรมัย ์
๔.  นางสาวจติรลดา   โสนะชยั 
๕.  นางสาวพรทวิา   การเกษ 
๖.  นางสาวศรนินา    แกว้สเีคน 
๗. นายเปรมปร ี    วาปีทะ 

  ๒.๒ มีระบบบริหำรจดักำรคณุภำพของสถำนศึกษำ 
๑.  นางดวงใจ  แสนกลา้ 
๒.  นางปุณิศา  นพคุณ 
๓.  นางอจัฉรา  เคยพุดซา 
๔.  นางสาวดารารตัน์   อตัโยโค 
๕.  นางสาวรศัม ี   ทริอดรมัย ์
๖. นางสาวอจัฉรา    เคยพุดซา 

   ๒.๓  ด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรท่ีเน้นคณุภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลกัสูตร
สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

๑. นางสาวสุภารตัน์   เหลอืงรตันวมิล 
๒. นางล าเพยพรรณ    พมิพจ์นัทร ์ 
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๓. นางสาวมะล ิ   ทนกระโทก 
๔. นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา   

  ๒.๔  พฒันำครแูละบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
๑.  นางรวงทอง  ศรศีุภมติร 
๒.  นางวลิาวลัย ์ บุญน าพา 
๓.  นางเมทนิี  ราชวงศ์ 
๔.  นางสาวดวงพร   เขม็ทอง 
๕.  นางสาววชัราภรณ์   ฉนัทปัญญา 
๖. นายกฤตภาส  ฉะพรรณรงัส ี
๗. นางสาวดวงตา  อรุณรมัย ์

   
๒.๕ จดัสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงมี

คณุภำพ 
๑. นายจตุพล     อ่อนสทีนั 
๒. นางสาวสุชาดา   ประโมทะโก 
๓. นายประชาสนัต ์   ส าเรยีนรมัย ์
๔. นางสาวจริาภรณ์    ประโมทะโก 
๕. นายกวพีงษ์    พลเสพ 
๖.  นายตนัตกิร    สุขศร ี
๗. นางสาวละอองศร ี  สุขทว ี
๘. นายอ านวย    สงัขท์องหลาง 

 
  ๒.๖ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจดักำรและกำรจดักำรเรียนรู้ 

๑.  นายสุพจน์     มลูรงัส ี
๒.  นางสาวปิยะมาศ   ทองทัว่ 
๓. นายโสฬส  โพธิศ์ร ี
๔. นายกติตศิกัดิ ์  ศรจนัทร ์

 
มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั    

   ๓.๑ กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

๑.  นางสาวชญัญานุช    เกดิผล  
๒.  นางนภาพร  บตัรประโคน 
๓.  นายโยธนิ  เกดิสมบูรณ์   
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๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
๑. นางชลลดา  ชวิรมัย ์
๒. นางสาวปวณีา สารถ ี
๓. นางสาวจตุพร   ผมท า 
๔. นางสาวสายสุณี   เขยีวรมัย ์
๕. นางสมใจ     เฮาประโคนมงคล 
๖. นายสาโรจน์  บูชารมัย ์
๗. นางสุรชัวด ี   พริยิะตระกูล 
๘. นางสาวปารว ี  ชมโคกกรวด 
๙. นางจรีวรรณ    เดชสนัเท๊ยะ 

๓.๓ มีกำรบริหำรจดักำรชัน้เรียนเชิงบวก 
    ๑.  นางสาวสุรนิทร ฉลาดเจน  
    ๒.  นางสาวปานทพิย์ กล่อมรมัย ์
    ๓.  นางดวงจนัทร ์ ชุบรมัย ์
   
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพฒันำผู้เรียน และ
น ำผลมำพฒันำผู้เรียน 
    ๑.  นางสาวมะล ิ  ทนกระโทก 

๒.  นางสาวปราณี   แสงรมัย ์
๓.  นายชาญวติต ์  รอตภยั 
๔.  นางสาวพมิรดา   แวดลอ้ม 

   ๓.๕ มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันำและปรบัปรงุกำร
จดักำรเรียนรู้ 

๑. นางสาวสุภารตัน์   เหลอืงรตันวมิล 
๒. นางล าเพยพรรณ    พมิพจ์นัทร ์ 
๓. นางสาวมะล ิ   ทนกระโทก 
๔. นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา   

มีหน้ำท่ี  จดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา   เพือ่ท าหน้าที ่ ตดิตาม รวบรวม เอกสาร   
            หลกัฐาน ขอ้มลู ร่องรอย ทีป่รากฏในแต่ละมาตรฐาน  ตามรายละเอยีดของมาตรฐานการประกนั 
            คุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
4. คณะกรรมกำรจดัพิมพเ์อกสำร 
 1. นายสมบตั ิ  พมิพจ์นัทร ์
 2. นางสาวปิยะนุช ทองทัว่ 
 3. นางสาวปิยะมาศ ทองทัว่ 
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 4. นางสาวระพพีร  จ าปาพนัธ ์
มีหน้ำท่ี  จดัพมิพ ์ จดัรปูแบบ  เขา้รปูเล่น จดัท าไฟลแ์ผ่น DVD รายงานตนเองของสถานศกึษา SAR ใหเ้ป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 
5.  คณะกรรมกำรพิสูจน์อกัษร 
 1.  นางสาวดวงใจ แสนกลา้ 
 2.  นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร ์
 3.  นางสาวดวงพร   เขม็ทอง 
 4.  นางรวงทอง  ศรศีุภมติร  
มีหน้ำท่ี  พสิจูน์อกัษรรายงานตนเองของสถานศกึษา SAR ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 
 
 ทัง้นี้ ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัค าสัง่ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความตัง้ใจเกดิผลดแีก่โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ หากเกดิ
ปัญหาหรอือุปสรรคประการใด ใหร้ายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาทราบ เพือ่หาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 
 สัง่  ณ  วนัที ่ 19  เดอืน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 
    ลงชื่อ 
                  (นางสาวจ านนัท์  ไพรงาม) 
                     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่ง
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 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 

   ✓ 

ด้านคร ู     

มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ✓  
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

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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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับป

รุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน     

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   ✓  

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา                    

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร   ✓  

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

  ✓  

ด้านคร ู     

มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ✓  
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับป

รุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร     

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  ✓  

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพรายนอกรอบสาม 

 จุดเด่นด้านผู้เรียน  

 ปฐมวัย ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน มีความซี่อสัตย์ กตัญญู มี

ความเมตตา มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อ่ืน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ร่างเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุนทรีทาง

ศิลปะ การเคลื่อนไหวออกกำลังกาย มีความรู้ทักษะตามหลักสูตร มีความสามารถในการทำกิจกรรมเล่นร่วมกับ

ผู้อื่นได้  

 ประถม/มัธยมศึกษา ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ ซี่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ สุขภาพแข็งแรง ร่าเริง 

แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ และกีฬา มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความ

กระตือรือร้นในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 จุดที่ควรพัฒนาด้านผู้เรียน 

 ปฐมวัย น้ำหนักและส่วนสูงของผู้ เรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง รอบตัว พฤติกรรมการรับประทาน

อาหารที่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร เช่น ขนมกรุบกรอบ 

 ประถม/มัธยมศึกษา ทักษะกระบวนการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ ความรู้และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 จุดเด่นด้านครู  

 ครูปฐมวัย ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง รักและเมตตาผู้เรียนอย่างดียิ่ง มี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความสามารถจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ครูประถม/มัธยมศึกษา ครูมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้เรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง มีความมุ่งมั่นและอุทิศเวลาในการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างดี

ยิ่งมีความรู้และทักษะในการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และสามารถนำไป

ปฏิบัติได้จริงทั้งโรงเรียน 
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 จุดที่ควรพัฒนาด้านครู 

 ครูปฐมวัย การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนวิธีการไม่หลายหลาย กานนำผลการประเมินพัฒนาการ

ของผู้เรียนมาปรับการจัดประสบการณ์และแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมผู้เรียน 

 ครูประถม/มัธยมศึกษา การจัดการเรียนรู้ยังใช้เทคนิควิธีที่ไม่หลากหลาย ยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง มุ่ง

ความรู้ความจำเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้ยังไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง การที่ผู้เรียนได้มี  

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

 จุดเด่นด้านผู้บริหาร 

 ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและ

ผู้เรียน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม

ให้ครูและผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความสำคัญกับงานวิชาการ เน้นการบริหารจัดการเพ่ือนำไปสู่

คุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการเป็นหลัก มีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี มีระบบการกำกับติดตาม นิเทศ และ

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่าง

หลากหลายและเพียงพอ 

 จุดที่ควรพัฒนาด้านผู้บริหาร 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้อย การบริหารโดยใช้องค์

คณะบุคคลยังไม่มีมากนัก ความสัมพันธ์กับชุมชนตลอดจนการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้ ยังขาดการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในสถานศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

       ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐หมู่ ๑๓ ถนนบุรีรัมย์ – บรบือ ตำบลชุมเห็ด อำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาการประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑   เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลชั้นปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะผู้

ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี ้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเยี่ยม 

๔. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

 

จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

                    ๑. ความสามารถด้านวิชาการจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

สูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( NTและ O-NET) มีค่าเฉลี่ย

ร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 

          ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู  และอยู่

อย่างพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ การชื่น

ชมจากชุมชน       

                               ๓. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ดีทุกคน และมีทักษะการ

ใช้ภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย 
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                    ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยน  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปใช้ในการเรียน การทำงานเป็นทีมตลอดจน

การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

                    ๕. ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล สามารถ

วิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนสำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

                    ๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยง

องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบโครงงาน ชิ้นงาน ทั้งงานเดี่ยว และงาน

กลุ่ม 

                    ๗. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ  วัย 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม สามารถที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

          ๘. ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ห่างไกลจากอบายมุข มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ำหนักส่วนสูง

ตามเกณฑ์  นักกีฬาของสถานศึกษาได้รับเหรียญรางวัล  หลายรางวัลและหลายประเภทจากการแข่งขันรายการ

ต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

          ๙. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

                    ๑๐. ผู้เรียนทำชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา 

และรางวัลคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ         

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

         ๑. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีความรู้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตรและพัฒนา

หลักสูตรที่มีความเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และอุทิศตนในการทำงาน 

                   ๒. สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการร่วมระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  จัดโครงการคุณธรรมตามวิถึคริสต์ โดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ

หน่วยการเรียนรู้เน้นการบูรณาการอัตลักษณ์ ๔ ส่งเสริมวิชาการคู่คุณธรรม  มีการพัฒนาการจัดทำแผนเรียนการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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                    ๓. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการกระจาย

อำนาจให้รองผู้บริหารทั้ง ๗ ฝ่าย มีครูประจำชั้น ครูหัวหน้าระดับชั้นเรียน ครูหัวหน้าสายชั้น และหัวหน้ากลุ่ม

สาระฯ การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา

งานอย่างต่อเนื่อง นำผลไปแก้ไขปัญหาจริง การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบ  

                   ๔. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตร  สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ทั้งนี้รวมไปถึงนำผลจากการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงวิธีการสอน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียน โดยทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้  

         ๕. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมครูได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลในวิชาที่

รับผิดชอบ  สถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์ ทันสมัย พอเพียงให้ครูนำใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

         ๖. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัด

ภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีสื่ออุปกรณ์ ทันสมัย พอเพียงให้ครูนำใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  

         ๗. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

โดยนำการโทรทัศน์เชื่อมสื่ออุปกรณ์ ทันสมัย พอเพียงให้ครูนำใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

                   ๑. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการ

เรียนรู้เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้รวมไปถึงนำผลจากการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงวิธีการสอน 

ครูในสายชั้นเดียวและในกลุ่มสาระเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลแบบ

บูรณาการ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 



111 

 

 

 

                   ๒. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน

ปฏิบัติเป็นไปข้อกำหนดข้อสถานศึกษา กำหนดเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน และกำชับให้นักเรียน

คำนึงถึงการรักษาเวลาอยู่เสมอ   

                   ๓. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ให้ครูนำเป็นแนวจัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรม

วิเคราะห์ผู้เรียน มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ

เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

                   ๔. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มี

การสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยน จัดทำ PLC พูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มี

การนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผนปรับปรุง  ครู

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

  ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล    

                   ๑.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีการดำเนินการสร้ างความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำแผนดำเนินงานสู่การปฏิบัติ 

                   ๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ ภายในของ

สถานศึกษา สถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการปฏิบัติตามแผน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อ

ผลการดำเนินการสถานศึกษา 

                   ๓. สถานศึกษาอยู่ในเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก มีการส่งเสริมด้านหลักศาสนาคริสต์ ให้ครู ผู้เรียน

ร่วมปฏิบัติ เน้นคุณธรรมใช้หลักอัตลักษณ์ ๔ จัดการศึกษาวิชาการคู่คุณธรรม ในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของ

สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 

                   ๔. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของสถานศึกษา ภาค

เรียนละ ๑ ครั้ง  
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                   ๕. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา เสนอหน่วยงานต้นสังกัด ภาคี

เครือข่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

                   ๖. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการ

จัดทำรายงานประเมินตนเองทุกปีการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน   

                    ๑. สถานศึกษาควรพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยวิเคราะห์ผู้เรียน

ในแต่ละช่วงชั้นว่ามีจุดเด่น จุดควรพัฒนาในรายวิชาใดเพ่ือทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนในแต่ละกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แบบฝึกสำหรับสอนเสริมทุกรายวิชาควรมีเนื้อหาเทียบเคียงกับข้อทดสอบระดับชาติ  และ

เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยวิธีสแกนรูป QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน แทปเลต ซึ่งทำให้ผู้เรียน

สามารถทำแบบฝึกได้สะดวกตลอดเวลาทุกสถานที่ 

          ๒. สถานศึกษาควรปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านแก่ผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

รักการอ่านผ่านกิจกรรมห้องสมุด โดยการจัดสัปดาห์ห้องสมุดให้มากขึ้น มีกิจกรรมการแข่งขันหลากหลายเกี่ยวกับ

การอ่านหนังสือจากห้องสมุด อาทิ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ การเล่านิทาน การแข่งขันทักษะภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ การแข่งขันด้านการคิดคำนวณ จดบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ

สามารถนำไปแปลผลเป็นค่าคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 

                   กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  ๑  ปี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

         สถานศึกษา ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุก

คนให้เข้าใจกระบวนการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม โดยการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือให้สามารถนำผลที่เกิดจากการดำเนินงานมารายงาน และนำสู่การพัฒนาให้เป็นระบบต่อไป 

         กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

                   ๑. ครูควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ และการใช้ สื่อ

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือนำการเรียนรู้สูการปฏิบัติในชั้นเรียน  โดยการ ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนการสร้างให้ครู

มีความสามารถในการวิเคราะห์ และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการ
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เรียนด้วยมิติวิธีการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมครูต้นแบบการจัดการเรียนการพิจารณาครูที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ

ให้เกิดกับสถานศึกษา และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และการผลิต ใช้ 

สื่อเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ 

                   ๒. ครูควรส่งเสริมการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้จากสิ่งที่ลงมือปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ เกิดองค์ความรู้ โดยส่งเสริมการเรียนแบบ

โครงงาน ให้ผู้เรียนสืบค้น หาความรู้ ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง ครูเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ ให้ผู้เรียนเกิดองค์

ความรู้อย่างยั่งยืน   

         กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   

                   สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ จัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี

ของสถานศึกษา ควรกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ การดำเนินกิจกรรม ให้มีความ

สอดคล้องทุกโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรุปผลการดำเนินการได้ชัดเจนนำไปสู่การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม 

ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

                   สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมนำร่องเครือข่ายคาทอลิกที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจาก

กำหนดอัตลักษณ์ ๔ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือพัฒนาความดีไปสู่สังคมเพ่ือกำหนดแผนยุทธศาสตร์

โรงเรียนซึ่งในแผนพัฒนาสถานศึกษานั้นจะมีการกำหนดค่านิยมร่วม เป็นคุณธรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

คำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ (Bible)  ซึ่งโดยแก่นแท้แล้ว

สอดคล้องกับหลักศีล ๕ ในพุทธศาสนา ทำให้เป็นการขับเคลื่อนสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการ

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้บริหารสถานศึกษาอย่างมี

ความรับผิดชอบโดยการจัดระดมความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ ๔ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่ง

เป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน จัดอบรมบุคลากรและนักเรียนผู้นำ ที่ศูนย์มูลนิธิจำลอง ศรีเมืองที่จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินน

กิจกรรมตามแผนงานในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน กิจกรรมระเบียบวินัย เพ่ือให้

นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความดี  แสดงถึงความรับผิดชอบ  แสดงความ
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กตัญญูต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โครงงานคุณธรรม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกใน

การกระทำความดีแบบยั่งยืน โดยให้ผู้เรียนได้มีการระดมความคิดเห็นโดยเริ่มจากตัวตนของผู้เรียน กิจกรรมนี้

ส่งผลให้ผู้เรียนทุกมีส่วนร่วมในการทำความดี เกิดความภูมิใจในการทำความดี และขยายผลไปสู่ครอบครัวของ

ผู้เรียนแต่ละคน ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาและคุณธรรม  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทำดีโดยจัด

กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมทำเนียบคนดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม โดยการจัดทำโปรแกรมสำหรับให้คะแนนผู้เรียนที่

ทำความดี และบันทึกเผยแพร่ความดี http://tscore.ms.ac.th)  ซึ่งใช้กระบวนการเสริมแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิด

แรงบันดาลใจในการทำความดีต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และชุมชน และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนที่เกิดขึ้นหลังจากสถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม จนเกิดผลการดำเนินการที่

เห็นผลเชิงประจักษ์ ส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

มีระเบียบวินัยเป็นเลิศ  นักเรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีจิตอาสา  พัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจาก

ชุมชนและผู้ปกครองจากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนมา

รีย์อนุสรณ์พบว่า ผู้ปกครองและชุมชนพอใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็น

คนดีของสังคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้นำโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นโครงการเด่นใน

การประเมินและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้   เพ่ือเป็นการขยายผลการ

ดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนมาศึกษาดูงาน จึงได้รับเลือกเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 

๒๕๖๑  
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โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอน   และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา   กำหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ  ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1.1  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  การศึกษาระดับนี้ เป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การ
ติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐาน  ความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  
  1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มี
ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความ
ดีงาม และมีความภูมิใจ     ในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     
 2.  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  2553   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยองค์
ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ  
  2.1   ภาษาไทย 
  2.2  คณิตศาสตร์ 
  2.3  วิทยาศาสตร์ 
  2.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   2.6   ศิลปะ 
  2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2.8  ภาษาอังกฤษ 
  3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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  3.1  กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม   และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและ
ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
  3.2  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน  เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  
2553   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ประกอบด้วย 
        3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
       3.2.2 กิจกรรมชุมนุม – ชมรม 
  3.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ โดยบูรณาการ กับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)  
8.4  เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยสามารถปรับ
ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  
  1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา 
ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้
เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลา 
เรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่า
น้ำหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
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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  

     

11 กรกฎาคม  2560 โรงเรียนพระมารดาทรง
ธรรม  อ.กันทรารมย์ จ.ศรี

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดร้อยละ  98.00 



126 

 

 

 

วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

สะเกษ 

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 

2-3 กรกฎาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม กระทรวง 

วัฒนธรรม 
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ งานสมัชชา
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วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

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
ค่าเฉลี่ย  4.86 คิด
เป็นร้อยละ  97.20 
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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 

     

 

 



130 

 

 

 

 
 
 
 



131 
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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 เพื่อติดตามและ
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”  
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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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   รางวัลที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2562 
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ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2562 
 

 
 

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

 
 
 



167 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการ สังเกต สัมภาษณ์ ร่องรอย เพื่อประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
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