รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563

โรงเรียน มารียอนุสรณ
รหัสโรงเรียน 1131100003
100 หมูที่ 13 ถนน บุรีรัมย-บรบือ ตําบล/แขวง ชุมเห็ด เขต/อําเภอ เมืองบุรีรัมย จังหวัด บุรีรัมย 31000
โทรศัพท 044611980 โทรสาร 044613984

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรียน (School Name) : มารียอนุสรณ
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1131100003
ที่อยู (Address) : 100

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 13

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : บุรีรัมย-บรบือ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ชุมเห็ด

เขต/อําเภอ (District) : เมืองบุรีรัมย

จังหวัด (Province) : บุรีรัมย

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 31000

โทรศัพท (Tel.) : 044611980

โทรสาร (Fax.) : 044613984

อีเมล (E-mail) : sombut045@gmail.com
เว็บไซต (Website) : www.ma.ac.th
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) :
https://www.facebook.com/marieanusorn

ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
โรงเรียนมารียอนุสรณมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ – จิตใจ
สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมตามวัย โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมตามวัย ดื่มนมเปนประจําทุกวัน
อยางสมํ่าเสมอ มีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูงเปนประจําทุกเดือน สงผลใหเด็กมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน ราเริง แจมใส มีความมั่นใจใน
ตนเอง กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ปลูกฝงใหเด็กมีความรักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอ
เพียง มีคุณธรรม จริยธรรม จากโครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมมีการจัดประสบการณเรียนรูแบบ STEM&STREAMRSS เพื่อสง
เสริมใหเด็ก เกิดทักษะการเรียนรูตางๆ รูจักการสังเกต รูจักตั้งคําถามรูจักคิด ลงมือปฏิบัติ เพื่อหาคําตอบแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
งายๆได
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2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมารียอนุสรณ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ไดจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอนโดยการจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน และไดสงเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรโดยการสนับสนุนการเขาอบรมพัฒนาตนเอง ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับปฐมวัยครูไดจัดกิจกรรมเนนการเรียนรูผานการเลนและการ
ลงมือปฏิบัติ โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน ที่คํานึงถึงความปลอดภัย โดยในหองเรียนมีมุมประสบการณหลาก
หลายมีสื่อการเรียนรูเชน หองเรียนพหุปญญา ของเลน หนังสือนิทาน มีสนามเด็กเลน มีเครื่องเลนที่เด็กมุดลอดปนปาย เพื่อใหมีทักษะในการใช
กลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็กในการพัฒนาทักษะดานตางๆ นอกจากนี้โรงเรียนมารียอนุสรณมีระบบการบริหารโดยประสานความรวมมือ
กับทุกฝายโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกอาคารที่เอื้อตอการเรียนรูมีมาตรการความปลอดภัยที่สุด สุขลักษณะ
2.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
โรงเรียนมารียอนุสรณมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณ โดยมีกิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกดานทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดาน
เดียว และใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย โดยโรงเรียนจัดใหมีโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาปการศึกษา ละ ๑
ครั้ง ในหองเรียนชั้นปฐมวัยครูไดจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการ
จัดกิจกรรมเด็กมีสวนรวม ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุระยะความสนใจ ครูมีการประเมินและนําผลการประเมินที่ไดไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.4 มาตรฐานที่ 4 ดานการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนมารียอนุสรณใชกระบวนการพัฒนาอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมี
คุณธรรมจริยธรรมโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาและสง
เสริมการทําความดีไปสูสังคมโดยใชกิจกรรมสงเสริมดานตางๆดังนี้
ดานรักเมตตา เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนมีหัวใจที่มีความรักเมตตาสงสารผูดอยโอกาส ผูตกทุกขไดยาก ผูประสบภัยตางๆ
โดยจัดใหมีการทํากิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
ดานความซื่อสัตยและมีวินัย เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีความซื่อสัตยและมีวินัยที่
ยั่งยืนโดยการฝกปฏิบัติตนเปนวิถีชีวิต
ดานความกตัญู สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีความกตัญูตอพอแม ครู อาจารย ผูมีพระคุณตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย กิจกรรมสง
เสริมใหนักเรียนทําความดีในทุกพื้นที่ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน
ดานความพอเพียงเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีความรูจักพอ พอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นคุณคาของสิ่งของไมฟุมเฟอยประหยัดอดออมใช
เงินพอแมเทาที่จําเปน
เพื่อยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา โรงเรียนมารียอนุสรณไดจัดทําโครงการสนับสนุน
นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย
อนุสรณ ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย
อนุสรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมากจนสงผลใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จไดรับรางวัลใหเปนองคกรตนแบบดานคุณธรรม จากจังหวัด
บุรีรัมย รางวัล MOE AWARD สาขาสงเสริมคุณธรรม จากระทรวงศึกษาธิการ รางวัลรางวัลผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒน
คุณาธร” ประเภทกลุมบุคคล ไดรับการคัดเลือกนําเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนํารวม เสวนาวินัยสรางชาติ จากกระทรวง
วัฒนธรรม และ ไดรับการคัดเลือกนําเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนํารวมเสวนาวินัยสรางชาติ “งานสุขภาวะชุมชน ระดับ
ชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข ไดรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ โดยไดรับความสนใจจากคณะกรรมการระดับสูงศูนยคุณธรรมองคกร
มหาชน เยี่ยมชมใหกําลังใจการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปการศึกษา 2562

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
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1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ประสานความรวมมือผูปกครองและชุมชนไดรวมกันปลูกฝงในดานคุณธรรม จริยธรรม และฝกฝนเด็กไปพรอมๆกัน
2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู
4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 สงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เกิดทักษะการคิด
ประสบการณและนิสัยใฝรู รักการอาน โดยมีหองเรียนพหุปญญาและครูคอยกระตุนใหเด็กสนใจหยิบ จับเปดอานหนังสือ แนะนําหนังสือใหม
นิทานภาพที่เราใจ ทั้งรูปภาพและสีที่สวยงาม
5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 สงเสริมใหเด็กสรางสรรคผลงานจากความคิดของตนเอง โดยจัด
ประสบการณเรียนรูแบบ STEM&STREAMRSS ผานงานศิลปะหลากหลายประเภท การทดลองสิ่งใหมๆ ในการเลนหรือทําสิ่งตาง ๆ ใหเด็กได
รับประสบการณตรง โดยครูแนะนําเพื่อตอยอดความคิดใหกับเด็ก
นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
1 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตแบบมีสวนรวม
2 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ STEM&STREAMRSS
3 การบริการหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีในการมีสวนรวมมุงสูคุณภาพการศึกษา
ความโดดเดนของสถานศึกษา
1 โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต
2 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ STEM&STREAMRSS
3 การนําเทคโนโลยีบริหารจัดการอยางมีสวนรวมสูคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1 เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนารอบดาน อยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและตอเนื่อง
2 พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม โดยความรวมมือของพอแม ผูปกครองและชุมชน
3 จัดประสบการณการเรียนรู เนนการเรียนปนเลน เรียนรูอยางมีความสุขและการจัดประสบการณที่หลากหลาย
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : STEM & STREAMSS
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตแบบมีสวนรวม
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีในการมีสวนรวมมุงสูคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก
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หลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ
และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน

Page 7 of 124

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนมารียอนุสรณดําเนินงานตามมาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมเปนไปได จาก ปรัชญาทางการศึกษา การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยในทุกมิติสูการกําหนดแผนกลยุทธการศึกษาระยะ 5 ป ปการศึกษา 2560-2564 (Link แผนยุทธศาสตร) เพื่อปลูกฝง
ใหผูเรียนมีอัตลักษณ ลูกมารียรักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (Link แผนปฏิบัติการประจําปการ
ศึกษา 2563) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (http://ms.ac.th/announce) หลักสูตรสถานศึกษา
(http://www.ms.ac.th/doc/course) โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2563 ที่มีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกันทุกดานนําสูการปฏิบัติดําเนินการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร
โรงเรียนมารียอนุสรณไดพัฒนาผูเรียน และใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ถือเปนหัวใจหลักของการ
พัฒนาและสงเสริมผูเรียน โดยคํานึงถึงเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดคุณภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน กําหนดใหครูผูสอนไดดําเนินการ
วิเคราะหหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย ของ
หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551( ฉบับปรับปรุง 2560) มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 มีหลักฐานที่สนับสนุนดังนี้
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( o-net) ชั้นประถมศึกษา 6 ปการศึกษา 2563 มีคาเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกรายวิชาสูง
กวาระดับจังหวัด สังกัด และระดับประเทศ
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( o-net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 มีคาเฉลี่ยระดับโรงเรียนในกลุม
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สูงกวาระดับจังหวัด สังกัด และระดับประเทศ สวนภาษาอังกฤษตองไดรับการพัฒนา
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ทุกรายวิชาเฉลี่ย 92.84 และ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ทุกรายวิชามีคาเฉลี่ย 72.73
4. ดานคุณภาพผูเรียน นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการตาง ๆ ทั้งระดับโรงเรียน จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติทุกกลุมสาระ
การเรียนรู
นอกจากนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเนนใหผูเรียนมีภาษาที่ 2 เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันมีการ
ปรับปรุงโครงสรางรายวิชาจัดโปรแกรมหองพิเศษที่เนนการเรียนรูภาษาอังกฤษ
โปรแกรม Marie English Program (MEP) เรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลาเรียน 11
คาบตอสัปดาห คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบเขมขน ทางโรงเรียนตองการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเปนรูปธรรมในเรื่องของการเรียนรูภาษา
อังกฤษที่เดนชัดในสถานศึกษา โดยมีประโยชนกับผูเรียนโดยตรง ครูที่สอนจะพูดภาษาอังกฤษกับผูเรียนตลอดเวลาแมในหองเรียนหรือนอก
หองเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดงายและสามารถสื่อสารไดเขาใจมากขึ้น
โปรแกรม Intensive Communicative English Program (ICEP) จัดการเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เวลาเรียน 10 คาบตอสัปดาห ผูเรียนเรียนกับครูตางชาติเปนภาษาอังกฤษ และผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูที่เรียนมาไป
พัฒนาทักษะการพูด การฟง การเขียน และการอานภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชในอนาคตไดเปนอยางดี
หลักสูตรหองเรียนปกติ เนนทักษะทางดานวิชาการ ครูไดจัดแผนการเรียนรูใหเปน เครื่องมือในการสรางทั้งทัศนะ ความรู ความคิด
ทักษะชีวิต ใหเกิดกับผูเรียนเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการกับชีวิตและปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้นในแตละชวงวัยไดอยางถูกตอง ดีงาม
ดวยความรอบรู รอบคอบ พรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูสูการประยุกตใชในการงานจริงของชีวิตได สถาน
ศึกษาสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียนในรูปแบบโครงการ กิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงกับพันธกิจและมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาไดกําหนดไว
พรอมทั้งกําหนดกรอบการพัฒนาในแตละพันธกิจไวอยางชัดเจน มีการกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาในปการศึกษา 2562 ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย เปนระดับ
คุณภาพและเปนคาเฉลี่ยรอยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดครูที่จบการศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ จํานวน 57 สาขา ทําการสอนตรงตามสาขาวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู มีแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสําหรับผูเรียนไดศึกษาคนควาเรียนรู
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ดานการเรียนการสอน ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สําคัญ มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายใหเปน
ไปตามศักยภาพของผูเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนโดยมีการจัดการเรียนรูทั้งแบบ
กระบวนการ คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีการแกปญหา
อยางเปนระบบ เรียนรูผานโครงงาน การระดมสมอง การใชผังความคิดและมุงเนนพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานคลอง เขียนคลอง ตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการสืบคนพัฒนาตัวเองแบบบูรณาการ อาทิ โครงการสงเสริมประสิทธิภาพภาพการเรียนรูที่
นักเรียนสนใจ 8 กลุมสาระ กิจกรรมสืบคนขอมูลจากสื่อ เทคโนโลยี โครงการคลินิกภาษา กิจกรรมรักการอานกอนเคารพธงชาติหนาเสาธง
โครงการทองสูตรคูณเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ นอกจากนี้สถานศึกษายังไดมีการดําเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน “โครงการหนึ่งหองเรียน หนึ่งคุณธรรม”รวมทั้ง
โครงการวันสําคัญ โครงการทัศนศึกษา โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ” กิจกรรมรณรงคการตอตานสิ่งเสพ
ติด กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสุขอนามัยและ
กิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะสมกับวัยผูเรียน ซึ่งทุกโครงการกิจกรรมปฏิบัติตอเนื่องทุกปการศึกษาครบถวน
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อานหนังสือออก
และอานถูกตองตามหลักภาษาไทย สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษคลองแคลวตามวัย รวม
ทั้งการคิดคํานวณและการแกปญหาไดดีเยี่ยม สามารถวิเคราะหแยกแยะไดวาสิ่งไหนดีสิ่งไหนสําคัญ จําเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง กลาแสดงออกมีภาวะความเปนผูนํา ทํางานเปนทีมเชื่อมโยง
ความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆนําไปสูการสรางนวัตกรรม โครงงานหนึ่งหองเรียน หนึ่งคุณธรรม ภายใตแนวคิด“ปญหา
ที่อยากแกความดีที่อยากทํา”โดยการระดมความคิดรวมกันแกปญหากับสิ่งที่ทุกคนอยากจะทํา เพื่อเปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน
ทําความดีอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบเปนพื้นฐานของการจัดการเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project based Learning ) ทําใหผู
เรียนเกิดทักษะในการทําโครงงานนําไปสูการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู ใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด“รัก
เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และอยูอยางพอเพียง” ผูเรียนมีความรูดานอาชีพจากการเรียนการสอนที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น การฝก
ประสบการณอาชีพตาง ๆ มีการจัดกิจกรรมวันวิชาการ OPEN HOUSE ใหผูเรียนไดมีโอกาสนําเสนอผลงานดานอาชีพในการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน ผูเรียนสามารถวางแผนตั้งเปาหมายการเรียนตอสายสามัญและสายอาชีพในอนาคต ไดสอดคลองกับความถนัดและความสนใจตาม
ศักยภาพของตนเอง มีโลกทัศนที่กวางขึ้นไดมีโอกาสศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากแหลงเรียนรู มีระเบียบวินัยเปนพลเมืองดี
รูจักชวยเหลือตนเอง สังคม และทํางานรวมกับผูอื่นดวยความเต็มใจ อดทน มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย เห็นคุณคาเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเขาสูวัยรุน มีทักษะในการ
จัดการกับสถานการณที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เห็นคุณคาในตัวเองและสรางความภูมิใจในตนเอง หางไกลจากยาเสพติด สุขภาพรางกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได โดยสถานศึกษาไดมีการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผน และมี
การสรุปรายงานกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังโครงการ โดยการรายงานผลกิจกรรมจะเปนการประเมินผลยอย ๆจากการบันทึกผลและสรุปผลที่ได
พรอมสภาพปญหา มีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของและประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมมาสรุปเปนภาพรวมโครงการ
นําการผลดําเนินกิจกรรมในแตละกิจกรรมของโครงการมาสรุปและประเมินผลโครงการในภาพรวม และรายงานผลการดําเนินงาน เปนคารอย
ละและระดับคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินคุณภาพผูเรียนกับผล
การตรวจสอบสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษสะทอนความเชื่อถือไดของผลการประเมินตนเองโรงเรียนมารียอนุสรณ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ขอมูลเชิงประจักษที่พบเห็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนนาเชื่อถือจากขอมูลหลายแหลง เครื่องมือ
ที่ใชในการประเมินผลมีความเหมาะสมสอดคลองกับโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการ มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาตอเนื่องในระยะ
๓ ปการศึกษาที่ผานมา เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดครบถวน
มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรม
เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกามีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคมมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญา ผูเรียนยอมรับการ
อยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ
จิต อารมณ และสังคม แสดงออก อยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมารียอนุสรณมีกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่เปนระบบ โดยใชกระบวนการ
บริหารแบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง สภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรใน สถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาโดยการจัดทําแผน่
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กลยุทธ 2560-2564 ของโรงเรียนมารียอนุสรณเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนกลยุทธ 2560-2564 (แผนยุทธศาสตร ป 25602564) เพื่อใหการจัดการศึกษา เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป (Link แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563)และสรุปผลการดําเนินงานและปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง (สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ) มีระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนที่ชัดเจนโดยกการเยี่ยมบานบันทึกในระบบโปรแกรม
SDQ อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง และสามารถเปนแบบอยางได โดยทางโรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารียอนุสรณพุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560) พรอมทั้งจัดทําหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน มี
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพทุกป มีการประเมินคุณภาพของครูและบุคลากร เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนา
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยจะเห็นไดจากการสงครูและบุคลากรเขารับการอบรมในปการศึกษา
2563 คิดเปนเฉลี่ย 24.07 ชั่วโมงตอคน/ป และการสงบุคลากรเขารับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(สรุปรายงานแผนงานพัฒนาบุคลากร) นอกจากนี้บุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการไดรับเชิญเปนวิทยากรในการให
ความรูความเขาใจแกหนวยงานตาง ๆ (ภาคผนวก) โรงเรียนมารียอนุสรณวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ตามบริบทของชุมชน นักเรียนไดใชและศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก โดยมีกิจกรรมซอม
บํารุง กิจกรรมขยะเปนศูนย กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมปายนิเทศเพื่ออํานวยตอการเรียนรู กิจกรรมธนาคารขยะ จัดสภาพ
แวดลอม ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 86.30 มีเครือขายแหลงเรียนรูชุมชน ผูเกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวมในการวางแผนโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยมีการใชระบบ
เครือขายออนไลน เชนเว็บไซตโรงเรียน Facebook การนําวิทยุชุมชนมารียเรดิโอ (105 MHz) วารสารแผนพับของโรงเรียน ปายประกาศ
ปายนิเทศภายในและภายนอกโรงเรียนในการเผยแพรองคความรูแกครู บุคลากร นักเรียน และผูปกครอง จากการสรุปความพึงพอใจตอแผน
งานการประชาสัมพันธของผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 90.36 ตอการประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียน
มารียอนุสรณ ปการศึกษา 2563 (สรุปแผนงานประชาสัมพันธ) และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งทางโรงเรียนมารียอนุสรณมีการติดตั้งระบบทีวีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนทุกหองเรียน มีการประเมินการใชสื่อเทคโนโลยี่
เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการประเมินพบวาครูรอยละ 85.87 (สรุปรายงานกิจกรรมประเมินการใช
สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน) (สรุปรายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี) ซึ่งสงผลตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
จนสงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับชาติ จากการที่สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่ชัดเจน และนํา
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โรงเรียนมารียอนุสรณตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่ของการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยจัดใหมีการรางแผนการ
ทํางานอยางมีระบบ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูมี
เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานดังนี้
1. จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและศักยภาพที่ดี โดยดําเนิน
งานตามแผนการพัฒนาหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ Active Learning ใหผูเรียนผานกระบวนการคิดปฏิบัติจริงเพื่อนําไปสูการเรียนรูที่
ลึกซึ้งและตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
2. ดําเนินการนิเทศกํากับและติดตามแผนงานการนิเทศการสอนจากกลุมสาระการเรียนรูและงานสนับสนุนการสอนเพื่อใหบุคลากรของกลุม
สาระไดรับการพัฒนาและเสนอหรือสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานงานการเรียนการสอน ซึ่งทั้ง 2 แผนงานเนนการ
สนับสนุนใหผูสอนไดจัดทําแผนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและชวยสงเสริมหรือแกปญหานักเรียนที่มีปญหาดานการเรียนหรือ
นักเรียนที่มีผลการเรียนที่ตํ่ากวาเกณฑ เชน โครงการซอมเสริม แผนงานวิจัยในชั้นเรียน เปนตน
3. มีการวางแผนดําเนินงานและโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเนนปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็ก
รักครู ครูรักเด็ก นักเรียนรักที่จะเรียนรูอยางมีความสุข เพื่อบรรจุตามเกณฑซึ่งไดมีการวางแผนการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ
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และกิจกรรมดังนี้ แผนงานวิจัยในชั้นเรียน แผนงานหองสมุด โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โครงการเขาคายลูกเสือเนตรนารี โครงการ Open House กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษเปนตน
4. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบตามแผนงานวัดและประเมินผลและนําผลพัฒนาผูเรียนดังนี้
4.1 ครูและบุคลากรมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีขั้นตอนการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนตามสมรรถนะสําคัญและตัวชี้วัดตามหลักสูตร ประเมินสภาพจริงมีเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีเกณฑ
การใหคะแนนที่ชัดเจนผูเรียนและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดผล
4.2 การจัดสอบกลางภาค /ปลายภาค กําหนดวันสงคะแนนตัวชี้วัดโดยแตละรายวิชาพรอมกับแนบบันทึกผลการพัฒนาผูเรียน เชน
บันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา (ปพ.5) บันทึกผลการอานวิเคราะห บันทึกผลสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค สมุดรายงานผลการ
เรียน(ปพ.6) เปนตน กําหนดวันรับเอกสารผลการเรียน (ปพ.6) ใหกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองตอไป
4.3 ครูผูสอนแตละรายวิชาจะทําขอสอบกลางภาคเรียนและวิเคราะหตัวชี้วัดออกขอสอบกลางภาคเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงขอสอบ
ใหไดมาตรฐานและเก็บขอสอบไวตอไปสวนขอสอบปลายภาคใชขอสอบสวนกลางของสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่ผานการวิเคราะหเปนขอสอบ
มาตรฐานมาใชในการวัดผลการเรียนปลายภาคของผูเรียน
4.4 จัดใหมีการนิเทศการสอนโดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหัวหนาสายชั้นและนิเทศระหวางครูผูสอนระดับเดียวกัน มีแบบบันทึก
การนิเทศเพื่อบันทึกการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนผลการนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหครูผูสอนนําผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตอไป
2.4 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนมารียอนุสรณมีการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผู
เรียนที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมรับผิดและรับชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สงผลใหผุมีสวน
เกี่ยวของมีความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศใชมาตรฐาน การ
กําหนดคาเปาหมาย(http://ms.ac.th/announce/2563/) มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการ (แผนยุทธศาสตร ป 2560-2564)มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดย
การใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เชน เว็บไซต เพจเฟสบุก โปรแกรมบริหารสถานศึกษา Mass school ในการบริหารจัดการและบริการ
แกชุมชน (www.ms.ac.th) มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัด
ใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประคุณภาพภายใน มีการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีคําสั่งแตงตั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คําสั่งแตงตั้ง
การกําหนดมาตรฐานการศึกษา /การจัดทําแผน/การจัดทําระบบสารสนเทศ/ การรับผิดชอบโครงการ-กิจกรรม/ การติดตามตรวจสอบ/การจัด
ทํารายงานประจําป/ ประกาศการใชมาตรฐาน/ ประกาศคาเปาหมายมาตรฐาน) มีการสรุปผลการดําเนินงาน เผยแพรดวยวิธีการที่หลากหลาย
2.5 มาตรฐานที่ 5 ดานการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนมารียอนุสรณใชกระบวนการพัฒนาอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการทําความดีไปสูสังคมโดยใชกิจกรรมสงเสริมดานตาง ๆ เชน โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต ( Link สรุปรายงาน )
กิจกรรมอบรมนักเรียนตามสายชั้น ( Link สรุปรายงาน ) ดังนี้
ดานรักเมตตา เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนมีหัวใจที่มีความรักเมตตาสงสารผูดอยโอกาส ผูตกทุกขไดยาก ผูประสบภัยตาง
ๆ โดยจัดใหมีการทํากิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมเรารักโรงเรียนของเรา กิจกรรมเรารักคุณครู
กิจกรรมบรรเทาใจแกครูผูปกครองนักเรียนที่มีญาติเสียชีวิต กิจกรรมสงใจใหเด็กกําพรา คนชรา เดินหนาเยี่ยมผูปวยชวยเหลือผูยากไร
กิจกรรมรักรับใชใสใจเพื่อนมนุษย ( Link สรุปรายงาน )
ดานความซื่อสัตยและมีวินัย เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีความซื่อสัตยและมีวินัยที่
ยั่งยืนโดยการฝกปฏิบัติตนเปนวิถีชีวิต เชน กิจกรรมของหายไดคืน กิจกรรมคนเขาแถวกระเปาเขาแถว รองเทาเขาแถว กิจกรรมความซื่อสัตย
เปนเครื่องหมายของคนดี (Link สรุปรายงาน)
ดานความกตัญู สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีความกตัญูตอพอแม ครู อาจารย ผูมีพระคุณตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย วันเฉลิม
พระชนมพรรษา กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทําความดีในทุกพื้นที่ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน เชน นักเรียนตื่นนอนแลวเก็บที่นอน นักเรียนอาบ
นํ้าแตงตัวทานขาวดวยตนเอง ชวยพอแมจัดอาหาร ลางจาน และชวยงานบาน สวัสดีพอแมกอนไปโรงเรียนและกลับบาน สวดมนตกอนนอน
ทําบุญตักบาตร และมีจิตอาสาชวยสังคม กิจกรรมคนดีศรีมารีย(ความกตัญู) (Link สรุปรายงาน) เปนตน
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ดานความพอเพียงเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีความรูจักพอ พอใจในสิ่งที่ตนมี เห็นคุณคาของสิ่งของไมฟุมเฟอย ประหยัดอดออม
ใชเงินพอแมเทาที่จําเปน เชน กิจกรรมการออมกับเครดิตยูเนี่ยน กิจกรรมบันทึกการรับจายของนักเรียน กิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียน
กิจกรรมคัดแยกคัดยอขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมขยะเปนศูนย กิจกรรมทานขาวใหหมดจาน เศษอาหารเปนศูนย โครงการลางจานคือ
ลางใจ กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด แผนงานออมเงินทุกวันหมั่นทําความดี ( Link สรุปรายงาน )
เพื่อยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา โรงเรียนมารียอนุสรณไดจัดทําโครงการสนับสนุน
เชน พัฒนาโปรแกรมทําเนียบความดี มีจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยการทําโปรแกรมสําหรับใหคะแนนนักเรียนที่ทําความดีและบันทึกเผยแพร
ความดี (http://tscore.net/ms) การสรางจิตอาสาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กิจกรรมชวยเหลือสังคม โครงการมารียรวมจิตเสริม
ชีวิตใหชุมชน โครงการคริสตมาสสูชุมชน หนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม และโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต
นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต ของโรงเรียน
มารียอนุสรณ ปการศึกษา 2563 ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ตามวิถีคริสต ของโรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (Link สรุปรายงานแผนงานวิจัยและนโยบาย)
จนสงผลใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จไดรับรางวัลใหเปนองคกรตนแบบดานคุณธรรม จากจังหวัดบุรีรัมย รางวัล MOE AWARD สาขาสง
เสริมคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภทกลุมบุคคล ไดรับการคัด
เลือกนําเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนํารวม เสวนาวินัยสรางชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม และ ไดรับการคัดเลือกนํา
เสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนํารวมเสวนาวินัยสรางชาติ “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข ไดรับ
รางวัลโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ โดยไดรับความสนใจจากคณะกรรมการระดับสูงศูนยคุณธรรมองคกร มหาชน เยี่ยมชมใหกําลังใจการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมปการศึกษา 2562 (ความภาคภูมิใจของโรงเรียนมารียอนุสรณ)
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 มาตรฐานที่ 1 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล รายกลุมยอยแตละกลุมสาระการเรียนรู
จําแนก เปรียบเทียบกับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัดตางๆ ในกระทรวงศึกษาธิการและเปรียบเทียบขอมูทางการเรียน
ระดับประเทศ โดยเฉพาะผลการสอบ O-NET ,NT แมวาผลการประเมินจะสูงกวาระดับประเทศ สูงกวาระดับจังหวัด สูงกวาระดับกลุม แตใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ยังมีผลการประเมินยังตํ่ากวามาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด
2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีมาใชในการบริการจัดการในยุค 4.0 เพื่อใหทันตอการับ
บริการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน โดยผานการบริหารในรูปแบบของ Apptication บน สมารทโฟน เพิ่มความรวดเร็ว แมนยํา ในการ
เขาถึงการบริหารจัดการของโรงเรียน
3. แผนปฏิบัติงานที่ 3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาควรนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ไดมีประสบการณตรง และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดนําความรู
กลับไปใชพัฒนาตนเอง พรอมทั้งสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง พรอม
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง
4. แผนปฏิบัติงานที่ มาตรฐานที่ 4 งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรสรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใหเขาใจ
กระบวนการประเมินประสิทธิผลการดําเนินโครงการ เพื่อใหสามารถนําผลที่เกิดจากการดําเนินงานมารายงาน และนําสูการพัฒนาใหเปน
ระบบตอไป
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตแบบมีสวนรวม
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การบริการหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีในการมีสวนรวมมุงสูคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยยึดหลักการประเมินผลวัดผล ตามสภาพจริง
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดยเจาของภาษา ยกผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก
หลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ
และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)
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ลงชื่อ........................................
(........นางสาวจํานันท ไพรงาม........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ

Page 14 of 124

สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : มารียอนุสรณ (-)
รหัสโรงเรียน : 1131100003
ที่อยู (Address) : 100 13

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 13

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : บุรีรัมย-บรบือ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ชุมเห็ด

เขต/อําเภอ (District) : เมืองบุรีรัมย

จังหวัด (Province) : บุรีรัมย

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 31000

โทรศัพท (Tel.) : 044611980

โทรสาร (Fax.) : 044613984

อีเมล (E-mail) : sombut045@gmail.com
เว็บไซต (Website) : www.ma.ac.th
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) :
https://www.facebook.com/marieanusorn

2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยในทุกมิติ
วิสัยทัศน
โรงเรียนมารียอนุสรณ เปนองคกรการศึกษาคาทอลิก ที่เดนคุณธรรม เลิศลํ้าวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ ดวยบรรยากาศ
การเรียนรู มุงสูสากล
พันธกิจ
1. ปลูกฝงคุณธรรมใหครู บุคลากร นักเรียน และผูมีสวนไดเสียใหมีอัตลักษณ 4
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหไดมาตรฐานสูศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรู และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมืออาชีพ
5. การจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
6. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ใหมีมาตรฐานสูสากล
เปาหมาย
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับระดับแนวหนา
2. ครู บุคลากร และนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม มีความเปนเลิศทางวิชาการ ไดรับการยอมรับของสังคม
3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ ผูกพันตอองคกร และปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ จัดการเรียนรูโดยยึดอัตลักษณ 4
2. สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนและผูมีสวนไดเสียของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ 4 เปนคนดีของสังคม
3. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21
4. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
5. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศอยางรูเทาทันสื่อ(Media literacy) และใชสื่ออยาง
สรางสรรค
6. สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
8. สงเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน
9. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
10. สงเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย และสื่อสารการตลาดเชิงรุก
เอกลักษณ
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โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูตามวิถีคริสต
อัตลักษณ
ลูกมารียรักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง
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4. จํานวนนักเรียน
ระดับที่เปดสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

3

22

36

-

-

58

หองเรียนปกติ

3

79

88

-

-

167

หองเรียน EP

3

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

118

117

-

-

235

หองเรียน EP

4

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

118

119

-

-

237

หองเรียน EP

3

-

-

-

-

-

337

360

-

-

697

หองเรียนปกติ 13 หองเรียน EP 10

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

หองเรียนปกติ

5

176

135

-

-

311

หองเรียน EP

4

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

6

166

175

-

-

341

หองเรียน EP

4

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

5

167

174

-

-

341

หองเรียน EP

4

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

5

172

172

-

-

344

หองเรียน EP

4

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

5

152

186

-

-

338

หองเรียน EP

4

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

6

168

180

-

-

348

หองเรียน EP

3

-

-

-

-

-

1,001

1,022

-

-

2,023

หองเรียนปกติ 32 หองเรียน EP 23

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
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หองเรียนปกติ

3

51

59

-

-

110

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

49

57

-

-

106

ระดับที่เปดสอน

มัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

68

58

-

-

126

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 10 หองเรียน EP -

168

174

-

-

342

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 55 หองเรียน EP 33

1,506

1,556

-

-

3,062
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นางสาว จํานันท ไพรงาม
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย สุรชัย เจริญพงศ
ตําแหนง : ผูแทนผูรับใบอนุญาต (ผูแทนผูรับใบอนุญาต), ผูจัดการ (Thai School Manager)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นางสาว สุภารัตน เหลืองรัตนวิมล
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย สมบัติ พิมพจันทร
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาง พิศมัย นพคุณ
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- นาง ภริตพร นวลเทา
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- นาง ปยะนุช สังขทองหลาง
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- นาย จตุพล ออนสีทัน
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง
ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

3

-

-

-

3

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย
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จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

35

-

-

-

35

2. ครูชาวตางชาติ

-

2

-

-

-

2

1. ครูไทย

-

75

-

3

-

78

2. ครูชาวตางชาติ

-

1

-

1

-

2

1. ครูไทย

-

16

-

1

-

17

2. ครูชาวตางชาติ

-

1

-

-

-

1

รวม

-

133

-

5

-

138

- เจาหนาที่

-

7

0

1

-

8

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

7

0

1

-

8

รวมทั้งสิ้น

-

140

0

6

-

146

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน
สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

3

58

3

20:1

20:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

20

639

37

18:1

32:1

ระดับประถมศึกษา

55

2,023

80

26:1

37:1

ระดับมัธยมศึกษา

10

342

18

19:1

35:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู
จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

33

7

-

-

-

-

40

ภาษาไทย

-

-

12

1

3

-

16
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จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

คณิตศาสตร

-

-

9

5

3

-

17

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

10

3

3

-

16

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

8

5

3

1

17

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

6

-

1

-

7

ศิลปะ

-

-

5

-

2

-

7

การงานอาชีพ

-

-

3

1

-

-

4

ภาษาตางประเทศ

-

-

12

1

2

1

16

รวม

33

7

65

16

17

2

140

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน

รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

- ลูกเสือ

52

15

67

- เนตรนารี

41

12

53

- ยุวกาชาด

-

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

-

-

-

กิจกรรมแนะแนว

10

2

12

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

25

5

30

รวม

128

34

162

กิจกรรมนักเรียน
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน
ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

27

10

17

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

38

31

7

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

23

18

8

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

88

59

32

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)
จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

-

-

-

-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ
การอบรม

ปที่
อบรม

โรงเรียนมารียอนุสรณ “อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต”

150

2558

โรงเรียนมารียอนุสรณ “วางแผนจัดทําเครื่องมือในการประเมินอัตลักษณ รักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยาง
พอเพียง" โดยมี ดร.กรวิชช ธรรมิสร

50

2558

โรงเรียนมารียอนุสรณ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต”

160

2559

ศูนยคุณธรรมและสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง ประเทศไทย “อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสราง
จิตสํานึกและการเปนครูจิตอาสา”

10

2559

ศูนยคุณธรรมองคกรมหาชน “ประชุมกําหนดมาตรฐานกลางโรงเรียนคุณธรรม”

4

2559

โรงเรียนมารียอนุสรณรวมกับศูนยคุณธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ฟนฟูกระบวนการสรางจิตสํานึกและ
การเปนครูจิตอาสา

200

2560

ฝายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา “การอบรมครูใหม กับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต”

35

2560

ศูนยคุณธรรม องคกรมหาชน “ประชุมนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนคุณธรรม “

10

2561

การปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหมของกลุมโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ประจําปการศึกษา 2561

40

2561

ฝายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

11

2562
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ
การอบรม

ปที่
อบรม

ศูนยคุณธรรม องคกรมหาชน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมครอบครัวอบอุน แทนคุณแผนดิน

12

2562

โรงเรียนมารียอนุสรณ “โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม ขั้นที่ 2”

190

2563
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ จัดการเรียนรูโดยยึดอัตลักษณ 4
โครงการ
1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียนรวมกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผลสําเร็จ
89.52 : จากการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาล ที่ 10 จํานวน 229 คน ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม ทั้งหมด 205 คิดเปน
รอยละ 89.52 ไมใหความรวมมือ ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 24 คิดเปน รอยละ 10.48
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. แผนงานการจัดประสบการณการเรียนรู
คาเปาหมาย
100.00 : 1.มีการจัดระบบการจัดประสบการณเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 2.มีการจัดครูเขาสอนตามระดับชั้น 3.มีการติดตามการเขียนแผนการ
จัดประสบการณเรียนรูและประเมินแผนการจัดประสบการณืเรียนรู 4.มีการกํากับ ติดตามการจัดประสบการณของครู
ผลสําเร็จ
100.00 : ครูรอยละ95.55มีการจัดทําแผนประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ครูรอยละ100มีการจัดประสบการณเรียนรู
ตามแผนการจัดประสบการครบทุกคน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนและผูมีสวนไดเสียของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ 4 เปนคนดีของสังคม
โครงการ
1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาล ที่ 10
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียนรวมกิจกรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม
ผลสําเร็จ
89.52 : จาการจัดกรรมวันเฉลิมพระชนมพรราารัชกาล ที่ 10 นักเรียน 229 คน ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม ทั้งหมด 205 คิดเปน รอย
ละ 89.52 ไมใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม ทั้งหมด 24 คิดเปน รอยละ 10.48
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21
โครงการ
1. งานวิจัยในชั้นเรียน
คาเปาหมาย
100.00 : 1.1ครูระดับปฐมวัยทุกคนรวมกับฝายวิชาการในการสงเสริมครูทําวิจัยในชั้นเรียน 1.2มีสรุปรายงานการสงงานวิจัยในชั้นเรียน
ผลสําเร็จ
100.00 : 1.ครูทุกคนมีการจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 2.ครูรอยละ100มีการจัด
ทําวิจัยในชั้นเรียน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการวันคริสตมาสมาสสูชมชน
คาเปาหมาย
100.00 : 1.เด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกในการจัดกิจกรรมตางๆ
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ผลสําเร็จ
100.00 : 1.เด็กนักเรียนโรงเรียนมารียอนุสรนระดับปฐมวัย รวมกิจกรรมงานสัมพันธชมชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. งานพัฒนาหลักสูตร
คาเปาหมาย
100.00 : 1.เพื่อจัดทําหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ในแตละปการศึกษา 2.เพื่อประสานกับงานการจัดประสบการณการ
เรียนรูในการนําหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 3.เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
ผลสําเร็จ
100.00 : จากการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ครูรอยละ100ไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. โครงการระบบดูเเลชวยเหลือนักเรียน
คาเปาหมาย
85.00 : 1.โครงการเยี่ยมบานไดรับการยอมรับเเละชื่นชมจากผูปกครอง 2.ครูเเละบุคลากรเยี่ยมบานนักเรียน 3.ครูประจําชั้นมีขอมูลนักเรียน
ทุกคนพรอมที่จะชวยเหลือเเนะนําได
ผลสําเร็จ
60.25 : 1.คุณครูที่ไปเยี่ยมบานของนักเรียนพบวาผูปกครองมีความยินดีเเเละชื่นชมกิจกรรมนี้มากเพราะไดรับขอมูลพัฒนาการของนักเรียนจาก
คุณครูเเละสรางความสําคัญอันดีระหวางผูปกครองเเละครู 2.การเยี่ยมบานพบวาครุในระดับชั้นอนุบาล จํานวน 24 คน คิดเปน รอยละ 100 3.
การไปเยี่ยมบานครุประจําชั้นมีเอกสารเยี่ยมบานที่มีขอมุลใหผูปกครองไดกรอกขอมูลเพื่อที่จะชวยเหลือเเละเเนะนําตอไป จํานวน 420 คน คิด
เปนรอยละ 60.25
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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5. งานจัดประสบการณเรียนรู
คาเปาหมาย
100.00 : 1.มีการจัดระบบการจัดประสบการณเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 2.มีการจัดครูเขาสอนตามระดับชั้น 3.มีการติดตามการเขียนแผนการ
จัดประสบการณืดรียนรูและประเมินแผนการจัดประสบการณเรียนรู 4.มีการกํากับติดตามการจัดประสบการณเรียนรูของครู
ผลสําเร็จ
100.00 : ครูรอยละ95.55มีการจัดทําแผนประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ครูรอยละ100 มีการจัดประสบการณเรียนรู
ตามแผนการจัดประสบการณครบทุกคน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

6. งานสงเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต
คาเปาหมาย
80.00 : 1.มีการประสานงานการดการดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการ 2.มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ4 3.มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผล
ผลสําเร็จ
80.00 : จากการประเมินลูกที่ดีของพอแมพบวานักเรียนปฏิบัิตนเปนลูกที่ดีของพอแมตามอัตลักษณ4 ของโรงเรียน ตามพฤติกรรมชี้วัดของอัต
ลักษณอยางดี เปนที่นาชื่นชมในทามกลางสังคมทั่วไป
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

7. โครงการหนูนอยวิทยาศาสตรและเขาคายศิลปะ
คาเปาหมาย
95.00 : 1.โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงผลดีตอคุณภาพของเด็ก 2.เด็กไดรับความรูและทักษะจากกิจกรรมที่มีประโยชน 3.เด็กได
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆอยางสรางสรรค
ผลสําเร็จ
95.00 : นักเรียนรอยละ95เขารวมโครงการหนูนอยวิทยาศาสตรและเขาคายศิลปะ
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
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สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

8. ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา
คาเปาหมาย
50.00 : 1.ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล รอยละ50 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง 2.ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1
รอยละ50 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง 3.ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2รอยละ50 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง 4.ผู
ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 รอยละ50 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง
ผลสําเร็จ
61.40 : 1.ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล รอยละ65.95 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง 2.ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1
รอยละ61.14 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง 3.ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2รอยละ60.86 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง
4.ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 รอยละ53.38 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการ
1. รักการอาน
คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนรอนละ80มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมรักการอาน
ผลสําเร็จ
93.75 : จากการดําเนินงานการจัดกิจกรรมรักการอานนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคิดเปนรอยละ93.75
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
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กระทรวงศึกษาธิการ

วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการระบบดูเเลชวยเหลือนักเรียน
คาเปาหมาย
85.00 : 1.โครงการเยี่ยมบานไดรับการยอมรับเเละชื่นชมจากผูปกครอง 2.ครูเเละบุคลากรเยี่ยมบานนักเรียน 3.ครูประจําชั้นมีขอมูลนักเรียน
ทุกคนพรอมที่จะชวยเหลือเเละเเนะนําได
ผลสําเร็จ
60.25 : 1.คุรครูที่ไปเยี่ยมบานของนักเรียนพบวาผูปกครองมีความยินดีเเละชื่นชมกิจกรรมนี้มากเพราะไดรับขอมูลพัฒนาการของนักเรียนจาก
คุณครูเเละสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองเเละครู 2.การเยี่ยมบานพบวาจํานวนครูในระดับชั้นอนุบาล จํานวน 24 คน ไปเยี่ยมบาน
นักเรียน 24 คน คิดเปนรอยละ 100 3.จากการไปเยี่ยมบานครูประจําชั้นมีเอกสารเยี่ยมบานที่มีขอมูลเพื่อที่จะชวยเหลือเเละเเนะนําตอไป
จํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 60.25
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. งานจัดประสบการณการเรียนรู
คาเปาหมาย
100.00 : 1.มีการจัดระบบการจัดประสบการณเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 2.มีการจัดครูเขาสอนตามระดับชั้น 3.มีการติดตามการเขียนแผนการ
จัดประสบการณเรคียนรูและประเมินแผนการจัดประสบการณเรียนรู 4.มีการกํากับติดตามการจัดประสบการณเรียนรูของครู
ผลสําเร็จ
100.00 : ครูรอยละ95.55มีการจัดทําแผนประสบกสารณเรียนรูัตามหลักสูตรปฐมวัย2560 ครูรอยละ100มีการจัดประสบการณเรียนรูตาม
แผนการจัดประสบการณครบทุกคน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
4. โครงการวันวิชาการ open House
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คาเปาหมาย
80.00 : 1.การประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรอื่นๆอยางเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 2.ครูและ
เด็กมีสวนรวมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอยางภาคภูมิใจ
ผลสําเร็จ
96.45 : จากการดําเนินงานโครงการวันวิชาการ open House ในวันจันทรที่ 25 มกราคม 2564-วันศุกรที่29มกราคม2564 จากการดําเนิน
งานโดยมีเด็กๆเขารวมกิจกรรมในการแสดงผลทางวิชาการคิดเปนรอยละ96.45
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 5
สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศอยางรูเทาทันสื่อ(Media literacy) และใชสื่ออยางสรางสรรค
โครงการ
1. รักการอาน
คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนรอยละ80มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมรักการอาน
ผลสําเร็จ
93.75 : จากการดําเนินงานการจัดกิจกรรมรักการอานนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคิดเปนรอยละ936.75
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- มาตรฐานที่4

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. งานจัดประสบการณการเรียนรู
คาเปาหมาย
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100.00 : 1.มีการจัดระบบการจัดประสบการณเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 2.มีการจัดครูเขาสอนตามระดับชั้น 3.มีการติดตามการเขียนแผนการ
จัดประสบการณเรียนรูและประเมินแผนการจัดประสบการณเรียนรู 4.มีการกํากับติดตามการจัดประสบการณเรียนรูของครู
ผลสําเร็จ
100.00 : ครูรอยละ95.55มีการจัดทําแผนประสบการณการเรียนรูตตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ2560 ครูรอยละ100มีการจัดประสบการณเรียนรู
ตามแผนการจัดประสบการณครบทุกคน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
โครงการ
1. พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
คาเปาหมาย
100.00 : 1.มีการประสานงานจัดประสบการณเรียนรูในการสงเสริมใหครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมตั้งแตระดับเตรียมอนุบาล-ปฐมวัยปที่3
ผลสําเร็จ
100.00 : รอยละ95.63ของครูโรงเรียนมารียอนุสรณมีการสงสื่อ/นวัตกรรมและนําไปใชจัดกิจกกรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมี
คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 7
สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
โครงการ
1. แผนงานจัดประสบการณการเรียนรู
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คาเปาหมาย
100.00 : 1.มีการจัดระบบการจัดประสบการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 2.มีการจัดครูเขาสอนตามระับชั้น 3.มีการติดตามการเขียนแผนการจัด
ประสบการเรียนรูและประเมินแผนการจัดประสบการณ 4.มีการกํากับติดตามจัดประสบการณเรียนรูของครู
ผลสําเร็จ
100.00 : ครูรอยละ95.55มีการจัดทําแผนประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ครูรอยละ100มีการจัดประสบการณเรียนรู็
ตามแผนการจัดประสบการณครบทุกคน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 8
สงเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน
โครงการ
1. งานบริหารฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
คาเปาหมาย
100.00 : มีการรวบรวมและสรุปรายงาน การดําเนินงานในฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ผลสําเร็จ
90.00 : มีการรวบรวมและสรุปรายงาน การดําเนินงานในฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

Page 33 of 124

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
่

่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
2. จัดบอรดทําเนียบครู บุคลากรและพนักงาน
คาเปาหมาย
90.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมยมีบอรดทําเนียบครู และบุคลากรที่ชัดเจน
ผลสําเร็จ
90.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมยมีความพึงพอใจในการจัดบอรดทําเนียบครู
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. แผนงานมาตรฐานการศึกษา
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการดําเนินการจัดระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใหม 2. มีการประสานการดําเนินงานในการเผยแพรขอมูลแกผู
เกี่ยวของ 3. มีการดําเนินงานเตรียมความพรอมรับการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ 4. มีการสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษาแตละภาคเรียน
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. มีการประสานการดําเนินงานเปนปจจุบัน 2. มีการเตรียมความพรอมรับการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ เปนปจจุบัน 3. รอยละ
100 มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
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มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 9
สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
โครงการ
1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2563
คาเปาหมาย
100.00 : ฝายตามโครงสรางการบริหารการศึกษามีแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมการบริหารงานครบทุกฝายอยางมีคุณภาพและนําไปปฏิบัติได
จริง
ผลสําเร็จ
100.00 : 1.ฝายตาง ๆ ตามโครงสรางการบริหาร รอยละ 100 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2.บุคลากรรอยละ 90 มีความรูความเขาใจในการ
เขียนแผนงาน
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
่

่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
2. ประเมินบุคลากร
คาเปาหมาย
100.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ มีการประเมินครูและบุคลากร และปรับ ขึ้นเงินเดือนทุกคน
ผลสําเร็จ
100.00 : ครูและบุคลากรรอยละ 100 ผานการประเมิน และไดรับการปรับขั้นเงินเดือน
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. พัฒนาบุคลากร
คาเปาหมาย
80.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีการจัดระบบการพัฒนา บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
92.00 : 1.รอยละ 92 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย ไดรับการ พัฒนาไมนอยกวาปละ 20 ชั่วโมง 2.รอยละ 80 คณะครู
และบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย ที่เรียนตอมี ใบประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. อบรมโครงการสรางนักวิจัยรุนใหม
คาเปาหมาย
80.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และพัฒนาวิจัยของตนเอง
ผลสําเร็จ
80.00 : 1.รอยละ 80 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความพึง พอใจโครงการสรางนักวิจัยรุนใหม 2.รอยละ 80 คณะครู
และบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย สามารถ พัฒนาวิจัยของตนเอง
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
่
่

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตขั้นที่ 2 “โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม”
คาเปาหมาย
92.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และมีการจัดระบบการพัฒนาบุคลากรแบบ
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตขั้นที่ 2 “โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม”
ผลสําเร็จ
92.00 : 1.รอยละ 92 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมยไดรับการพัฒนา ไมนอยกวาปละ 20 ชั่วโมง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตขั้นที่ 2 “โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม” 2.รอยละ 96 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
ที่เรียนตอมีใบประกอบ วิชาชีพครู
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

6. ขวัญกําลังใจ ไมขาด ไมลา ไมมาสายและลงเวลากลับทุกวัน
คาเปาหมาย
84.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณบุรีรัมย เกิดขวัญและกําลังใจตอ กิจกรรมขวัญกําลังใจ ไมขาด ไมลา ไมมาสายและลงเวลากลับ
ทุกวัน
ผลสําเร็จ
84.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณบุรีรัมย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมขวัญกําลังใจ ไมขาด ไมลา ไมมาสายและลงเวลากลับทุกวัน
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
สช.
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สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

7. โบนัสประจําป
คาเปาหมาย
84.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณบุรีรัมย เกิดขวัญและกําลังใจตอ กิจกรรมโบนัสประจําป
ผลสําเร็จ
84.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณบุรีรัมย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมโบนัสประจําป
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

8. ขวัญกําลังใจสําหรับครูคลอดบุตร
คาเปาหมาย
84.00 : คณะครู บุคลากรและพนักงานโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย เกิดขวัญและกําลังใจตอกิจกรรมขวัญกําลังใจสําหรับครูคลอดบุตร
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ผลสําเร็จ
84.00 : คณะครู บุคลากร และพนักงานโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมขวัญกําลังใจสําหรับครูคลอดบุตร
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

9. คริสตมาสและสวัสดีปใหม
คาเปาหมาย
84.00 : คณะครู บุคลากรและเจาหนาที่โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย เกิดขวัญและกําลังใจตอกิจกรรมคริสตมาสและสวัสดีปใหม
ผลสําเร็จ
84.00 : คณะครู บุคลากร และเจาหนาที่โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมคริสตมาสและสวัสดีปใหม
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
10. สงเสริมบุคลากรศึกษาตอ
คาเปาหมาย
95.00 : คณะครู บุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีการจัดระบบการพัฒนาบุคลากร
ผลสําเร็จ
95.00 : ครูและบุคลากรที่เรียนตอมีใบประกอบวิชาชีพครู
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

11. งานทรัพยากรมนุษย
คาเปาหมาย
100.00 : โรงเรียนมารียอนุสรณ มีจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
86.00 : มีการจัดระบบสรรหาคัดเลือกครูและบุคลากร ที่ชัดเจน ตรวจสอบได
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
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สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 10
สงเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย และสื่อสารการตลาดเชิงรุก
โครงการ
1. งานประชาสัมพันธ
คาเปาหมาย
90.00 : คณะครู ผูปกครอง นักเรียน ชุมชนมีความความพึงพอใจการบริการขอมูลประชาสัมพันธ
ผลสําเร็จ
90.00 : 1.รอยละ 85 มีการบริการขอมูลประชาสัมพันธแกบุคลากรในและนอกโรงเรียน 2.รอยละ 90 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียน
ผานชองทางตาง ๆ ที่หลากหลาย
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 11
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 12
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 13
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 14
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 15
โครงการ
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ จัดการเรียนรูโดยยึดอัตลักษณ 4
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนและผูมีสวนไดเสียของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ 4 เปนคนดีของสังคม
โครงการ
1. กิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียนรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกคน
ผลสําเร็จ
100.00 : จากการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนใหความรวมมือจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ
100
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. งานจัดพิธีกรรมทางคริสตศาสนา
คาเปาหมาย
90.00 : มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาคริสตโดยใหครูและนักเรียนมีสวนรวมและเขารวมพิธีกรรมทุกคน
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ผลสําเร็จ
100.00 : มีครูและนักเรียนเขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณคิดเปนรอยละ 100
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน)
คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกคน
ผลสําเร็จ
98.33 : จากการตรวจสอบแบบรายงานการเขารวมกิจกรรม สงเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน)พบวา มีนักเรียน
จํานวน 1,377 คน เขารวมจํานวน 1,354 คน ไมเขารวมจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 98.33
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. งานเผยแผคําสอนคริสตศาสนาทั้งภายในและภายนอก
คาเปาหมาย
90.00 : มีการจัดปายนิเทศนําเสนอคุณงามความดีของนักบุญตามโอกาสและจัดทําปาย ขอคําสอนของพระเยซูเจาติดตามตนไม นําเสนอพระ
วาจาหนาเสาธง
ผลสําเร็จ
100.00 : จากการสังเกตนักเรียนใหความสนใจและใหความสําคัญ มีจิตสํานึกดีตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน เคารพแมพระ ขอพรจากแมพระ นักเรียนจะ
ใหความไววางใจและมีความไวใจตอแมพระมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต
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คาเปาหมาย
90.00 : 1. ครูและบุคลากรเกิดความตระหนักและรวมมือกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 2. ครู บุคลากรและนักเรียนเปนผูมีความรักเมตตา
ซื่อสัตย กตัญูและอยูอยางพอเพียง 3. โรงเรียนมารียอนุสรณเปนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตอยางแทจริง 4. ผูมีสวนได
เสีย(Stakeholders)รอยละ 90 มีความพึงพอใจตอโรงเรียนคุณธรรม
ผลสําเร็จ
100.00 : จากการประเมินลูกที่ดีของ พอแมพบวานักเรียนปฏิบัติตนเปนลูกที่ดีของพอแมตามอัตลักษณ 4 ของโรงเรียน ตามพฤติกรรมชี้วัดของ
อัตลักษณอยางดี เปนที่นาชื่นชมในทามกลางสังคมทั่วไป
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

6. กิจกรรมงามอยางไทย
คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนรวมกิจกรรมสงเสริมคุรธรรม จริยธรรมทุกคน
ผลสําเร็จ
96.79 : จากตารางสรุปจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไหวงามแบบไทย พบวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมงามอยางไทย โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่
รอยละ 96.79
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

7. งานอบรมนักเรียนตามสายชั้น
คาเปาหมาย
85.00 : มีการจัดอบรมนักเรียนตามสายชั้นตามอัตลักษณ 4 และอบรมธรรมมะนักเรียนตามโอกาส
ผลสําเร็จ
95.80 : จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมจะเห็นวานักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนลูกที่ดีของพอแมเปนที่ประจักษ
มาตรฐานการศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
้

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

8. รักเมตตา
คาเปาหมาย
90.00 : มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ 4 อยางตอเนื่องและวัดผล ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามอัตลักษณ 4
ผลสําเร็จ
92.00 : จากการสังเกตการแสดงออกดานความรักเมตตาของครูและนักเรียนทุกคนเห็นวาทุกคน มีความยินดีในการชวยเหลือแบงปนผูอื่นเสมอ
และมีความ พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมที่ ทางโรงเรียนจัดขึ้น
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

9. งานความซื่อสัตยเปนเครื่องหมายของคนดี
คาเปาหมาย
90.00 : มีแผนงานที่ชัดเจนเนนจัดอบรมคุณธรรมความซื่อสัตยใหนักเรียนทุกระดับ กํากับติดตามการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมนําผลการประเมินมาพัฒนาตอไป
ผลสําเร็จ
98.00 : มีนักเรียนที่หมั่นทําความดีอยางตอเนื่องในโรงเรียนและแผออกไปยังสังคมภายนอกเปนเกียรติแกครอบครัวโรงเรียนและนักเรียนเอง
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

10. งานคนดีศรีมารียมีความกตัญู
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียนใหความเคารพเชื่อฟงและแบงเบาภาระพอแมที่บานและครูที่โรงเรียน
ผลสําเร็จ
96.00 : จากการอบรมนักเรียนใหเปน ผูมีคุณธรรมดานความกตัญูตอ ผูมีพระคุณ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

11. ออมเงินทุกวันหมั่นทําบัญชี
คาเปาหมาย
85.00 : จัดทําแผนการออมเงินทุกวันหมั่นทําบัญชี มีการลดละเลิกการใชสิ่งของที่ไมจําเปน นําเงินที่ออมไปฝากกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมารีย
ผลสําเร็จ
100.00 : จากการประเมินโดยการสังเกตและการสอบถามผูปกครองและนักเรียนพบวานักเรียนที่ออมเงินสมํ่าเสมอมียอดเงินฝากพอที่จะใชจาย
คาเทอมของนักเรียนไดและเปนความพึงพอใจของผูปกครอง ในการดําเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

12. งานชวยเหลือสังคม ( ปฏิคม )
คาเปาหมาย
90.00 : มีแผนงานในการดําเนินงานดานปฏิคมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางมีระบบ
ผลสําเร็จ
98.00 : จากการสังเกตการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทุกคน มีความยินดี ยิ้มแยม แจมใส บริการและใหการตอนรับอยางเปนมิตรไมตรี ปฏิบัติ
งานดวยความสามัคคี กลมเกลียวจนงานสําเร็จ ไมยอทอจนไดรับความพึงพอใจอยาง ทวมทนรอยละ98อยูในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

13. ศาสนสัมพันธ ( พุทธ คริสต อิสลาม )
คาเปาหมาย
80.00 : ผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูความแตกตางทางความเชื่อ แนวคิด วัฒนธรรมทางศาสนาของแตละศาสนา และอยูรวมกันได
ดวยจิตใจรักสามัคคี
ผลสําเร็จ
96.80 : จากการสังเกตและจากผลการประเมินพบวาการรดําเนินงานของโครงการสงผลใหผูรวมกิจกรรม มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี มี
ความรวมมือ รวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันและมีความสุข
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มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

14. งานโภชนาการ
คาเปาหมาย
90.00 : ผูเรียนและคณะครูไดรับการบริการอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
ผลสําเร็จ
90.00 : โรงเรียนมารียอนุสรณไดตระหนักถึงสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากร เพื่อเปนการสงเสริมการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการและถูกสุขลักษณะอนามัย มีปริมาณเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนที่พึงพอใจกับการใหบริการอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

15. งานอนามัยในโรงเรียน
คาเปาหมาย
90.00 : มีการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนและปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนและจัดหองพยาบาลมียาประจําหองเพียงพอกับนักเรียนทุกคน
ผลสําเร็จ
100.00 : มีหองพยาบาลที่มีบรรยากาศดีตอการนอนพักรักษาตัวของนักเรียนที่เจ็บปวยและมียาประจําหองพยาบาลเพียงพอกับนักเรียน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

16. โครงการสงเสริมศักดิ์ศรี ปกปองสิทธิและคุมครองนักเรียน
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียนทุกคนไดรับความคุมครอง ปกปอง เคารพในศักดิ์ศรี และนักเรียนกลุมเสี่ยง ไดรับการชวยเหลือเยียวยา
ผลสําเร็จ
95.00 : โดยความรวมมือของคณะครู ทุกทานในการดําเนินกิจกรรมตางๆการควบคุมดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางดีและสมํ่าเสมอ
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มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

17. วันไหวครู
คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกคน
ผลสําเร็จ
96.00 : จากการตรวจสอบแบบประเมินกิจกรรมวันไหวครู พบวานักเรียนมีความตระหนักและมีความสํานึกในพระคุณของครูบาอาจารย มี
ความพึงพอใจโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 96.00
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

18. กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกคน
ผลสําเร็จ
100.00 : จากการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 พบวานักเรียนใหความรวมมือจํานวน 336 คน คิดเปนรอยละ 100
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

19. กิจกรรมวันแมแหงชาติ
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียนรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกคน
ผลสําเร็จ
97.64 : จากการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พบวานักเรียน
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ใหความรวมมือจํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 97.64
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

20. กิจกรรมวันดินโลก
คาเปาหมาย
80.00 : นักเรียนรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกคน
ผลสําเร็จ
84.22 : จากการตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม พบวา คณะครูและนักเรียน มีความ
พึงพอใจในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม รอยละ 84.22
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

21. กิจกรรมกีฬาภายใน
คาเปาหมาย
95.00 : 1.ผูเรียนไดใชความสามารถในดานกีฬาประเภทตางๆ 2.ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการแขงขันกีฬา 3.ไดคัดเลือกผูเรียน
เพื่อเปนนักกีฬาประเภทตางๆตามหนวยงานประสานมา 4.นักเรียนมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 5.ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายดี ตาม
เกณฑ ตามวัย
ผลสําเร็จ
99.76 : จากขอมูลการการเขารวมกิจกรรม “กีฬาภายใน แคนาเกมส ครั้งที่ 39”ระหวางวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
มารียอนุสรณ ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย พบวาจํานวนนักกีฬา 422 คน เขารวมกิจกรรมจํานวน 421 คน คิดเปนรอยละ 99.76
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
22. คริสตมาสสูชุมชน
คาเปาหมาย
80.00 : 1.นักเรียนรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมอนุรักษประเพณีไทย และปฏิบัติตนไดถูกตอง 2.นักเรียนรูจักการแบงปนการให การ
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวมรวม 3.นักเรียนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีความรักและสามัคคีเสียสละในการปฏิบัติงานตามหนาที่
อยางเปนระบบและถูกตอง
ผลสําเร็จ
100.00 : จากขอมูลการการเขารวมกิจกรรมพบวา จํานวนนักเรียนที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 15 คน เขารวมกิจกรรม โครงการคริสตมาส สู
ชุมชนจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100.00
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

23. มารียรวมจิต เสริมชีวิตใหชุมชน
คาเปาหมาย
80.00 : 1.นักเรียนรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมอนุรักษประเพณีไทยและปฏิบัติตนไดถูกตอง 2.นักเรียนรูจักการแบงปนการให การ
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม 3.นักเรียนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีความรักและสามัคคีเสียสละในการปฏิบัติงานตามหนาที่
อยางเปนระบบถูกตอง
ผลสําเร็จ
100.00 : จากขอมูลการการเขารวมกิจกรรมพบวา จํานวนนักเรียนที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 15 คน เขารวมกิจกรรม โครงการมารียรวมจิต
เสริมชีวิตใหชุมชน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100.00
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

24. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
คาเปาหมาย
80.00 : 1.นักเรียนปฏิบัติตามคูมือนักเรียนอยางเครงครัด 2.นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาดูแลชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ
3.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเปนคนดี คนเกงและสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข
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ผลสําเร็จ
92.00 : จากแบบสอบถามพบวา นักเรียนมีความเขาใจเรื่องการปองกันการหลีกเลี่ยงและโทษของยาเสพติด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.60 คิดเปน
รอยละ 92.00
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21
โครงการ
1. พัฒนาหลักสูตร
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 2. มีการประสาน
งานการเรียนการสอนในการทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปสูการ
ปฏิบัติ 3. มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 3.3 ตัวชี้วัดความ
สําเร็จ 1. ครูรอยละ 100 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 2. ครูรอยละ 100
ประสานงานการเรียนการสอนในการทําหลักสูตรสถานศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปสูการปฏิบัติ
3. ครูรอยละ 100 ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
ผลสําเร็จ
91.60 : 1. ครู นักเรียน ผูปกครอง ไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปการศึกษา
2563 2. ครูและบุคลากรของทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ปการศึกษา 2563 3. ครูและบุคลากร รอยละ 100 ประสานงานการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ปการศึกษา 2563
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
่

่

้ ่ ่

่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
2. นิเทศการเรียนการสอน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการวางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบนําผลไปสะทอนใหครูแตละกลุมสาระนําไป ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอ 2. มีการจัดทําเครื่องมือนิเทศ 3. มีการดําเนินการนิเทศ 4. มีการสรุปรายงานผลการนิเทศในการเรียนการสอนครูทุกกลุมสาระ
ครอบคลุมสะทอนคุณภาพมุงสู สากล 5. มีการจัดทําสรุปผลรายงานการดําเนินการนิเทศในแตละภาคเรียน
ผลสําเร็จ
83.60 : 1. ครูรอยละ 90 มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปปรับปรุงพัฒนาจัด
กระบวนการเรียนการสอน 2. คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลมสาระการเรียนรูทุกชั้นเรียนทั้งระดับสถานศึกษา 3. คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติในขั้นประถมศึกษาปที่ 3,6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 4. ครูรอยละ 100 ไดรับการนิเทศอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการประสานงานการเรียนการสอนฝายวิชาการในการสงเสริมครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 2. มีบัญชี/นวัตกรรมของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู 3. มีสรุปรายงานการสงสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน
ผลสําเร็จ
93.49 : 1. ครูทุกคนมีการสรางสื่อ/นวัตกรรมและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 80 2. ครูทุกคนมี
การใชสื่อ/นวัตกรรมและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 90 3. ครูทุกคนมีการใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียนและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 100
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
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กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. วิจัยในชั้นเรียน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. ครูผูสอนทุกคนรวมกับฝายวิชาการในการสงเสริมครูทําวิจัยในชั้นเรียน 2. ครูสามารถแกปญหาในขั้นเรียนไตอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
89.29 : 1. ครูรอยละ 80 มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหา และพัฒนาผูเรียน 1 เรื่อง ตอปการศึกษา 2. ครูรอยละ 80 มีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิยาที่ตนรับผิดขอบและใชผลในการปรับการสอน มีความสอดคลองกับเนื้อหา สาระ มาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวชี้วัต
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. ผูเรียนความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามที่หลักสูตรกําหนด 2.ผูเรียนเลือกกิจกรรมไดตรงตามความสนใจ ความ
ถนัด และตรงตามศักยภาพของตนเอง 3.ผูเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการศึกษาดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
92.02 : 1. ผูเรียนรอยละ 90 มืความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามที่หลักสูตรกําหนด 2.ผูเรียนรอยละ 90 เลือกกิจกรรมได
ตรงตามความสนใจ ความถนัด และตรงตามศักยภาพของตนเอง 3.ผูเรียนรอยละ 90 นําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการศึกษาดํารง
ชีวิตไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ป.1 - ป.3
คาเปาหมาย
100.00 : 1 ลูกเสือเนตรนารี สํารอง ใตฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน 2 ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง ไดฝกใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและการรูจักแบง
ปนซึ่งกันและกัน 3 ลูกเสือเนตรนารีสํารอง เพื่อพัฒนาในตานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
ผลสําเร็จ
90.40 : 1. ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.1 รอยละ96.5 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต 2.ลูก
เสือ เนตรนารี ชั้น ป.2 รอยละ95 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต 3.ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น
ป.3 รอยละ95.63 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ป.4 - ป.6
คาเปาหมาย
100.00 : 1.ลูกเสือ เนตรนารีสามัญขั้นตรีและ ขั้นโท ไดฝกความอตทนความมีระเบียบวินัยรูจักชวยตัวเองรูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น 2.ลูก
เสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรีและขั้นโทไตบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 3.ลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรีและชั้นโท ไดทัฒนา
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ตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรงและเรียนรูเพิ่มเติม
ผลสําเร็จ
90.48 : 1. ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4 รอยละ95 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต 2.ลูก
เสือ เนตรนารี ชั้น ป.5 รอยละ95 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต 3.ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น
ป.6 รอยละ95 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

8. โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ม.1 - ม.3
คาเปาหมาย
100.00 : 1.ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญหลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และลูกเสือหลวงไดฝกทักษะวิชาทางลูกเสื่อครบตาม
กระบวนการของหลักสูตร 2.ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญหลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือขั้นพิเศษ และลูกเสือหลวงมีระเบียบวินัย เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ 3.ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญหลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และลูกเสือหลวง รูจักบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนและชวยเหลือผูอื่น 4.ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญหลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือขั้นพิเศษ และลูกเสือหลวงไดพัฒนาในตานรงกาย
จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
ผลสําเร็จ
90.40 : 1.รอยละของลูกเสือ เนตรนารี ไดฝกทักษะทางวิชาลูกเสือครบตามหลักสูตร 2.รอยละของลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย เกิดความ
รักความสามัคคีในหมูคณะ 3.รอยละของลูกเสือ เนตรนารี รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น 4.รอยละของลูกเสือ เนตรนารี
ไดพัฒนาดานรางกายจิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
่

่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
9. โครงการทัศนศึกษา ป.1-6
คาเปาหมาย
100.00 : 1.นักเรียน ไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียน ไดรับประสบการณและมีความสนุกสนานในการ
รวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครู มีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
ผลสําเร็จ
94.51 : 1.นักเรียนรอยละ 80 ไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียนรอยละ 85 ไดรับประสบการณและมี
ความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครูรอยละ 85มีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. โครงการทัศนศึกษา ม.1-3
คาเปาหมาย
100.00 : นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูและเพื่อใหนักเรียนรูจักการนําความรูจากแหลงเรียนรูมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ผลสําเร็จ
94.51 : 1.นักเรียนไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียนไดรับประสบการณและมีความสนุกสนานในการ
รวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครูมีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมแลกิจกรรมประชุมผูประกอบการรถรับ - สง นักเรียนโรงเรียนมารียอนุสรณะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
และมีความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการ
1. งานยานพาหนะ
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียนและบุคลากรไดรับบริการยานพาหนะดวยความสะดวกปลอดภัย
ผลสําเร็จ
90.00 : นักเรียนและบุคลากรไดรับบริการยานพาหนะ ดวยความสะดวกปลอดภัย
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. แผนงานพัฒนาหลักสูตร
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 2. มีการประสาน
งานการเรียนการสอนในการทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปสูการ
ปฏิบัติ 3. มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
ผลสําเร็จ
91.60 : 1.ครู นักเรียน ผูปกครอง ไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปการศึกษา 2563
2.ครูและบุคลากรของทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) ปการศึกษา 2563 3.ครูและบุคลากร รอยละ 100 ประสานงานการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) ปการศึกษา 2563
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
่

่

้ ่ ่

่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
3. แผนงานการเรียนการสอน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการจัดครูเขาสอนตามรายวิชาระดับชั้น 2. มีการจัดตารางสอน 3. มีการติดตามการสงแผน การจัดการเรียนรูและประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูของครู 4. มีการจัดครูผูสอนเขาสอนแทน 5. มีการกํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู 6. มีการจัดทําขอสอบ
และคลังขอสอบ
ผลสําเร็จ
95.58 : 1.ครูรอยละ 100 จัดทําตารางสอน 2.ครูรอยละ 100 มีการสงแผนการจัดการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 3.ครูรอยละ
100 ไดมีการจัดครูสอนแทน 4.ครูรอยละ 100 กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนจากการนิเทศ 5.ครูรอยละ 100 มีขอสอบและไฟล
ขอสอบเพื่อจัดการทดสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. ผูเรียนความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามที่หลักสูตรกําหนด 2.ผูเรียนเลือกกิจกรรมไดตรงตามความสนใจ ความ
ถนัด และตรงตามศักยภาพของตนเอง 3.ผูเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการศึกษาดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
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92.02 : 1. ผูเรียนรอยละ 90 มืความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามที่หลักสูตรกําหนด 2.ผูเรียนรอยละ 90 เลือกกิจกรรมได
ตรงตามความสนใจ ความถนัด และตรงตามศักยภาพของตนเอง 3.ผูเรียนรอยละ 90 นําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการศึกษาดํารง
ชีวิตไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ป.1 - ป.3
คาเปาหมาย
100.00 : 1 ลูกเสือเนตรนารี สํารอง ใตฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน 2 ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง ไดฝกใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและการรูจักแบง
ปนซึ่งกันและกัน 3 ลูกเสือเนตรนารีสํารอง เพื่อพัฒนาในตานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
ผลสําเร็จ
90.40 : 1. ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.1 รอยละ96.5 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต 2.ลูก
เสือ เนตรนารี ชั้น ป.2 รอยละ95 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต 3.ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น
ป.3 รอยละ95.63 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
่

่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
6. โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ป.4 - ป.6
คาเปาหมาย
100.00 : 1.ลูกเสือ เนตรนารีสามัญขั้นตรีและ ขั้นโท ไดฝกความอตทนความมีระเบียบวินัยรูจักชวยตัวเองรูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น 2.ลูก
เสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรีและขั้นโทไตบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 3.ลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรีและชั้นโท ไดทัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรงและเรียนรูเพิ่มเติม
ผลสําเร็จ
90.48 : 1. ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4 รอยละ95 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต 2.ลูก
เสือ เนตรนารี ชั้น ป.5 รอยละ95 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต 3.ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น
ป.6 รอยละ95 ไตเขารวมกิจกรรม มีความรูทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามที่หลักสูตรกําหนต
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ม.1 - ม.3
คาเปาหมาย
100.00 : 1.ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญหลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และลูกเสือหลวงไดฝกทักษะวิชาทางลูกเสื่อครบตาม
กระบวนการของหลักสูตร 2.ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญหลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือขั้นพิเศษ และลูกเสือหลวงมีระเบียบวินัย เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ 3.ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญหลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และลูกเสือหลวง รูจักบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนและชวยเหลือผูอื่น 4.ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญหลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือขั้นพิเศษ และลูกเสือหลวงไดพัฒนาในตานรงกาย
จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
ผลสําเร็จ
90.40 : 1.รอยละของลูกเสือ เนตรนารี ไดฝกทักษะทางวิชาลูกเสือครบตามหลักสูตร 2.รอยละของลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย เกิดความ
รักความสามัคคีในหมูคณะ 3.รอยละของลูกเสือ เนตรนารี รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น 4.รอยละของลูกเสือ เนตรนารี
ไดพัฒนาดานรางกายจิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

8. โครงการทัศนศึกษา ป.1-6
คาเปาหมาย
100.00 : 1.นักเรียน ไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียน ไดรับประสบการณและมีความสนุกสนานในการ
รวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครู มีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
ผลสําเร็จ
94.51 : 1.นักเรียนรอยละ 80 ไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียนรอยละ 85 ไดรับประสบการณและมี
ความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครูรอยละ 85มีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. โครงการทัศนศึกษา ม.1-3
คาเปาหมาย
100.00 : นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูและเพื่อใหนักเรียนรูจักการนําความรูจากแหลงเรียนรูมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ผลสําเร็จ
94.51 : 1.นักเรียนไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียนไดรับประสบการณและมีความสนุกสนานในการ
รวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครูมีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

Page 62 of 124

่

่

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5
สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศอยางรูเทาทันสื่อ(Media literacy) และใชสื่ออยางสรางสรรค
โครงการ
1. งานยานพาหนะ
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียนและบุคลากรไดรับบริการยานพาหนะดวยความสะดวกปลอดภัย
ผลสําเร็จ
92.92 : จากการจัดกิจกรรมตอทะเบียนและภาษีรถยนต ปการศึกษา 2563 นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับความสะดวก
ปลอดภัยดานการใชยานพาหนะรอยละ 92.92
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. แผนงานการเรียนการสอน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการจัดครูเขาสอนตามรายวิชาระดับชั้น 2. มีการจัดตารางสอน 3. มีการติดตามการสงแผน การจัดการเรียนรูและประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูของครู 4. มีการจัดครูผูสอนเขาสอนแทน 5. มีการกํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู 6. มีการจัดทําขอสอบ
และคลังขอสอบ
ผลสําเร็จ
95.58 : 1.ครูรอยละ 100 จัดทําตารางสอน 2.ครูรอยละ 100 มีการสงแผนการจัดการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 3.ครูรอยละ
100 ไดมีการจัดครูสอนแทน 4.ครูรอยละ 100 กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนจากการนิเทศ 5.ครูรอยละ 100 มีขอสอบและไฟล
ขอสอบเพื่อจัดการทดสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
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่

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. ผูเรียนความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามที่หลักสูตรกําหนด 2.ผูเรียนเลือกกิจกรรมไดตรงตามความสนใจ ความ
ถนัด และตรงตามศักยภาพของตนเอง 3.ผูเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการศึกษาดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
92.02 : 1. ผูเรียนรอยละ 90 มืความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามที่หลักสูตรกําหนด 2.ผูเรียนรอยละ 90 เลือกกิจกรรมได
ตรงตามความสนใจ ความถนัด และตรงตามศักยภาพของตนเอง 3.ผูเรียนรอยละ 90 นําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการศึกษาดํารง
ชีวิตไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
คาเปาหมาย
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100.00 : นักเรียนโรงเรียนมารียอนุสรณ ไดรับการพัฒนาดานการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลสําเร็จ
70.00 : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.00 รายวิชาเทคโนโลยี
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. ประเมินการใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
คาเปาหมาย
100.00 : บุคลากรมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
85.00 : บุคลากรมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
่

่

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคารยออากิม ชั้น 4
คาเปาหมาย
100.00 : มีคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกผูเรียนในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
100.00 : มีจํานวนคอมพิวเตอรที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จํานวน 50 ชุด
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
โครงการ
1. นิเทศการเรียนการสอน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการวางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบนําผลไปสะทอนใหครูแตละกลุมสาระนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอ 2. มีการจัดทําเครื่องมือนิเทศ 3. มีการดําเนินการนิเทศ 4. มีการสรุปรายงานผลการนิเทศในการเรียนการสอนครูทุกกลุมสาระ
ครอบคลุมสะทอนคุณภาพมุงสูสากล 5. มีการจัดทําสรุปผลรายงานการดําเนินการนิเทศในแตละภาคเรียน
ผลสําเร็จ
83.60 : 1. ครูรอยละ 90 มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปปรับปรุงพัฒนาจัด
กระบวนการเรียนการสอน 2. คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลมสาระการเรียนรูทุกชั้นเรียนทั้งระดับสถานศึกษา 3. คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติในขั้นประถมศึกษาปที่ 3,6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 4. ครูรอยละ 100 ไดรับการนิเทศอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
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มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการประสานงานการเรียนการสอนฝายวิชาการในการสงเสริมครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 2. มีบัญชี/นวัตกรรมของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู 3. มีสรุปรายงานการสงสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน
ผลสําเร็จ
93.49 : 1. ครูทุกคนมีการสรางสื่อ/นวัตกรรมและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 80 2. ครูทุกคนมี
การใชสื่อ/นวัตกรรมและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 90 3. ครูทุกคนมีการใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียนและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 100
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
คาเปาหมาย
100.00 : นักเรียนโรงเรียนมารียอนุสรณ ไดรับการพัฒนาดานการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลสําเร็จ
70.00 : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.00 รายวิชาเทคโนโลยี
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
Page 67 of 124

่

่

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. ประเมินการใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
คาเปาหมาย
100.00 : บุคลากรมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
85.00 : บุคลากรมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

5. อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคารยออากิม ชั้น 4
คาเปาหมาย
100.00 : มีคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกผูเรียนในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลสําเร็จ
100.00 : มีจํานวนคอมพิวเตอรที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จํานวน 50 ชุด
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 7
สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
โครงการ
1. กิจกรรมซอมบํารุง
คาเปาหมาย
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
ผลสําเร็จ
90.70 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. กิจกรรมสุขานาใช
คาเปาหมาย
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
ผลสําเร็จ
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90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู นาอยูนาเรียน
คาเปาหมาย
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
ผลสําเร็จ
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. กิจกรรมขยะเปนศูนย
คาเปาหมาย
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
ผลสําเร็จ
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. กิจกรรมวัน Big Cleaning Day
คาเปาหมาย
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
ผลสําเร็จ
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
่

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. กิจกรรมจัดบอรดเรียนรู
คาเปาหมาย
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับความรูเพิ่มเติม
ผลสําเร็จ
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
วัดกระทรวง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษาธิการ
7. กิจกรรมธนาคารขยะ
คาเปาหมาย
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
ผลสําเร็จ
90.00 : ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

8. แผนงานการเรียนการสอน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการจัดครูเขาสอนตามรายวิชาระดับชั้น 2. มีการจัดตารางสอน 3. มีการติดตามการสงแผน การจัดการเรียนรูและประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูของครู 4. มีการจัดครูผูสอนเขาสอนแทน 5. มีการกํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู 6. มีการจัดทําขอสอบ
และคลังขอสอบ
ผลสําเร็จ
95.58 : 1.ครูรอยละ 100 จัดทําตารางสอน 2.ครูรอยละ 100 มีการสงแผนการจัดการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 3.ครูรอยละ
100 ไดมีการจัดครูสอนแทน 4.ครูรอยละ 100 กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนจากการนิเทศ 5.ครูรอยละ 100 มีขอสอบและไฟล
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ขอสอบเพื่อจัดการทดสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

9. พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
คาเปาหมาย
100.00 : 1. มีการประสานงานการเรียนการสอนฝายวิชาการในการสงเสริมครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 2. มีบัญชี/นวัตกรรมของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู 3. มีสรุปรายงานการสงสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน
ผลสําเร็จ
93.49 : 1. ครูทุกคนมีการสรางสื่อ/นวัตกรรมและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 80 2. ครูทุกคนมี
การใชสื่อ/นวัตกรรมและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 90 3. ครูทุกคนมีการใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียนและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางมีคุณภาพรอยละ 100
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
่

่

้ ่ ่

่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
10. วิจัยในชั้นเรียน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. ครูผูสอนทุกคนรวมกับฝายวิชาการในการสงเสริมครูทําวิจัยในชั้นเรียน 2. ครูสามารถแกปญหาในขั้นเรียนไตอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
89.29 : 1. ครูรอยละ 80 มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหา และพัฒนาผูเรียน 1 เรื่อง ตอปการศึกษา 2. ครูรอยละ 80 มีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิยาที่ตนรับผิดขอบและใชผลในการปรับการสอน มีความสอดคลองกับเนื้อหา สาระ มาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวชี้วัต
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

11. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คาเปาหมาย
100.00 : 1. ผูเรียนความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามที่หลักสูตรกําหนด 2.ผูเรียนเลือกกิจกรรมไดตรงตามความสนใจ ความ
ถนัด และตรงตามศักยภาพของตนเอง 3.ผูเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการศึกษาดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
92.02 : 1. ผูเรียนรอยละ 90 มืความรู และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามที่หลักสูตรกําหนด 2.ผูเรียนรอยละ 90 เลือกกิจกรรมได
ตรงตามความสนใจ ความถนัด และตรงตามศักยภาพของตนเอง 3.ผูเรียนรอยละ 90 นําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการศึกษาดํารง
ชีวิตไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
สช.
สอดคลองกับ - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
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่

ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

12. โครงการทัศนศึกษา ป.1-6
คาเปาหมาย
100.00 : 1.นักเรียน ไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียน ไดรับประสบการณและมีความสนุกสนานในการ
รวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครู มีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
ผลสําเร็จ
94.51 : 1.นักเรียนรอยละ 80 ไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียนรอยละ 85 ไดรับประสบการณและมี
ความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครูรอยละ 85มีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. โครงการทัศนศึกษา ม.1-3
คาเปาหมาย
100.00 : นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูและเพื่อใหนักเรียนรูจักการนําความรูจากแหลงเรียนรูมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ผลสําเร็จ
94.51 : 1.นักเรียนไดรับความรูจากการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 2.นักเรียนไดรับประสบการณและมีความสนุกสนานในการ
รวมกิจกรรมจากการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 3.นักเรียนและครูมีความพึงพอใจที่ไดรวมกิจกรรม
มาตรฐานการ
ศึกษา
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- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
่

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 8
สงเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน
โครงการ
1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2563
คาเปาหมาย
100.00 : 1. ฝายตามโครงสรางการบริหารการศึกษามีแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมการบริหารงานครบทุกฝายอยางมีคุณภาพและนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 2. ครู และบุคลากรมีความเขาใจในการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จ
100.00 : จากการแจกแจงความถี่ในการลงชื่อรับแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 พบวาทั้งคณะผูบริหาร และหนวยงานตามโครงสราง
การบริหารโรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2563 ไดรับครบทุกทาน หนวยงานละ 1 เลม คิดเปนรอยละ 100 ทุกฝายมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. งบประมาณดําเนินงานตามแผนงานฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา2563
คาเปาหมาย
100.00 : มีวัสดุอุปกรณเพียงพอและตรงตามความตองการ
ผลสําเร็จ
100.00 : บุคลากรในฝายธุรการ - การเงินทุกคนใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคาและประหยัด ตรงตามแผนงาน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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3. โครงการติดตามคาธรรมเนียม การเรียน ปการศึกษา 2563
คาเปาหมาย
80.00 : โรงเรียนสามารถเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นได
ผลสําเร็จ
89.89 : การติดตามคาธรรมเนียมคางชําระ พบวา มีจุดเดน คือ 1) สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารการจัดการงานดานการเงินของสถาน
ศึกษาได 2) สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและนําเสนอแกผูที่จะตองใชขอมูลตามความเหมาะสม 3) สถานศึกษาจะได
ประโยชนจากการสรุปผลเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารใหบรรลุตามเปาหมาย
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปการศึกษา 2563
คาเปาหมาย
100.00 : นักเรียนที่เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ถาเกิดอุบัติเหตุที่บานหรือโรงเรียน จะไดรับความคุมครอง เพื่อเปนการแบงเบาภาระของ
ผูปกครองไดเปนอยางดี
ผลสําเร็จ
100.00 : ผูปกครองนักเรียนตระหนักในความสําคัญและใหนักเรียนเขารวมการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ นักเรียนที่เขารวม
โครงการประกันอุบัติเหตุ ถาเกิดอุบัติเหตุที่บานหรือโรงเรียนจะไดรับความคุมครอง เพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองไดเปนอยางดีและ
ความพึงพอใจของ ผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ อยูในระดับมากที่สุด
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. กิจกรรมจราจร
คาเปาหมาย
90.00 : 1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับความปลอดภัย 2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณปฏิบัติตามกฎจราจร
ผลสําเร็จ
90.00 : 1.นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับความปลอดภัย 2.นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณปฎิบัติตาม
กฎจราจร
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
วัดกระทรวง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษาธิการ
6. กิจกรรมพนหมอกควันกันยุง
คาเปาหมาย
90.00 : นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับความปลอดภัย
ผลสําเร็จ
90.00 : นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับความปลอดภัย
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรู
วัดกระทรวง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษาธิการ
7. โครงการรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 2563
คาเปาหมาย
90.00 : โรงเรียนมารียอนุสรณมีรายไดจากการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีการสงเสริมพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนในแตละปการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลสําเร็จ
97.20 : การรับสมัครนักเรียนในแตละปการศึกษาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

8. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2563
คาเปาหมาย
100.00 : นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไมเสียคาใชจายในรายการที่รัฐจัดใหไดแก คาจัดการ
เรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลสําเร็จ
100.00 : ผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2563 พบวา 1) มีนักเรียนที่เขารวมโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมารียอนุสรณ คิดเปนรอยละ 100 2) โรงเรียนมารียอนุสรณ ไดทําการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ
ใหกับนักเรียนทุกคน 3) นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไมเสียคาใชจายในรายการที่รัฐจัดให
ไดแก คาจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

9. จัดบอรดทําเนียบครู บุคลากรและพนักงาน
คาเปาหมาย
90.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมยมีบอรดทําเนียบครู และ บุคลากรที่ชัดเจน
ผลสําเร็จ
90.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมยมีความพึง พอใจการทําเนียบครูที่ชัดเจน
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

10. งานบริหารฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
คาเปาหมาย
90.00 : มีการรวบรวมและสรุปรายงาน การดําเนินงานในฝายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและบุคลากร
ผลสําเร็จ
90.00 : โรงเรียนมารียอนุสรณมีทําเนียบครูที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ สําหรับผูปกครองและนักเรียน
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร
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สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

11. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
คาเปาหมาย
100.00 : นักเรียนโรงเรียนมารียอนุสรณ ไดรับการพัฒนาดานการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลสําเร็จ
70.00 : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.00 รายวิชาเทคโนโลยี
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

12. ประเมินการใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
คาเปาหมาย
100.00 : บุคลากรมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
85.00 : บุคลากรมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

13. แผนงานมาตรฐานการศึกษา
คาเปาหมาย
100.00 : หนวยงานในโรงเรียน ปการศึกษา 2563 1. มีการดําเนินการจัดระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใหม 2. มีการประสาน
การดําเนินงานในการเผยแพรขอมูลแกผูเกี่ยวของ 3. มีการดําเนินงานเตรียมความพรอมรับการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ 4. มีการสรุปผล
การดําเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแตละภาคเรียน
ผลสําเร็จ
100.00 : หนวยงานในโรงเรียน ปการศึกษา 2563 1. มีการประสานการดําเนินงานเปนปจจุบัน 2. มีการเตรียมความพรอมรับการประเมินจาก
หนวยงานตาง ๆ เปนปจจุบัน 3. มีการสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแตละภาคเรียน
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
14. อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคารยออากิม ชั้น 4
คาเปาหมาย
100.00 : มีคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกผูเรียนในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
100.00 : มีจํานวนคอมพิวเตอรที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จํานวน 50 ชุด
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 9
สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
โครงการ
1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2563
คาเปาหมาย
100.00 : ฝายตามโครงสรางการบริหารการศึกษามีแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมการบริหารงานครบทุกฝายอยางมีคุณภาพและนําไปปฏิบัติได
จริง
ผลสําเร็จ
100.00 : ฝายตาง ๆ ตามโครงสรางการบริหารมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. ประเมินบุคลากร
คาเปาหมาย
100.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ มีการประเมินครูและบุคลากร และปรับ ขึ้นเงินเดือนทุกคน
ผลสําเร็จ
100.00 : ครูและบุคลากรผานการประเมิน และไดรับการปรับขั้นเงินเดือน
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. พัฒนาบุคลากร
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คาเปาหมาย
80.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีการจัดระบบการพัฒนา บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
92.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย ไดรับการ พัฒนาไมนอยกวาปละ 20 ชั่วโมง
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. อบรมโครงการสรางนักวิจัยรุนใหม
คาเปาหมาย
80.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และพัฒนาวิจัยของตนเอง
ผลสําเร็จ
80.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความพึง พอใจโครงการสรางนักวิจัยรุนใหม และสามารถ พัฒนาวิจัยของตนเอง
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
่

่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
5. ขวัญกําลังใจ ไมขาด ไมลา ไมมาสายและลงเวลากลับทุกวัน
คาเปาหมาย
84.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณบุรีรัมย เกิดขวัญและกําลังใจตอ กิจกรรมขวัญกําลังใจ ไมขาด ไมลา ไมมาสายและลงเวลากลับ
ทุกวัน
ผลสําเร็จ
84.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณบุรีรัมย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมขวัญกําลังใจ ไมขาด ไมลา ไมมาสายและลงเวลากลับทุกวัน
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

6. โบนัสประจําป
คาเปาหมาย
84.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณบุรีรัมย เกิดขวัญและกําลังใจตอ กิจกรรมโบนัสประจําป
ผลสําเร็จ
84.00 : ครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณบุรีรัมย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมโบนัสประจําป
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

7. ขวัญกําลังใจสําหรับครูคลอดบุตร
คาเปาหมาย
84.00 : คณะครู บุคลากรและพนักงานโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย เกิดขวัญและกําลังใจตอกิจกรรมขวัญกําลังใจสําหรับครูคลอดบุตร
ผลสําเร็จ
84.00 : คณะครู บุคลากร และพนักงานโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมขวัญกําลังใจสําหรับครูคลอดบุตร
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

8. คริสตมาสและสวัสดีปใหม
คาเปาหมาย
84.00 : คณะครู บุคลากรและเจาหนาที่โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย เกิดขวัญและกําลังใจตอกิจกรรมคริสตมาสและสวัสดีปใหม
ผลสําเร็จ
84.00 : คณะครู บุคลากร และเจาหนาที่โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความพึงพอใจตอกิจกรรมคริสตมาสและสวัสดีปใหม
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

9. สงเสริมบุคลากรศึกษาตอ
คาเปาหมาย
95.00 : คณะครู บุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีการจัดระบบการพัฒนาบุคลากร
ผลสําเร็จ
95.00 : ครูและบุคลากรที่เรียนตอมีใบประกอบวิชาชีพครู
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
่

้

ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
10. งานทรัพยากรมนุษย
คาเปาหมาย
86.00 : โรงเรียนมารียอนุสรณ มีจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
86.00 : มีการจัดระบบสรรหาคัดเลือกครูและบุคลากร ที่ชัดเจน ตรวจสอบได
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตขั้นที่ 2 “โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม”
คาเปาหมาย
92.00 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และมีการจัดระบบการพัฒนาบุคลากรแบบ
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตขั้นที่ 2 “โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม”
ผลสําเร็จ
92.00 : 1. รอยละ 92 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมยไดรับการพัฒนา ไมนอยกวาปละ 20 ชั่วโมง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
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โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตขั้นที่ 2 “โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม” 2. รอยละ 96 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
ที่เรียนตอมีใบประกอบวิชาชีพครู
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 10
สงเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย และสื่อสารการตลาดเชิงรุก
โครงการ
1. งานประชาสัมพันธ
คาเปาหมาย
90.00 : คณะครู ผูปกครอง นักเรียน ชุมชนมีความความพึงพอใจการบริการขอมูลประชาสัมพันธ
ผลสําเร็จ
90.00 : 1.รอยละ 85 มีการบริการขอมูลประชาสัมพันธแกบุคลากรในและนอกโรงเรียน 2.รอยละ 90 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียน
ผานชองทางตาง ๆ ที่หลากหลาย
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
่

่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

639

602

94.21

37

5.79

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

639

603

94.37

36

5.63

-

-

3. ดานสังคม

639

607

94.99

32

5.01

-

-

4. ดานสติปญญา

639

596

93.27

43

6.73

-

-

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 348
วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
รอยละของคะแนน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนที่เขา
เฉลีย่ ป 63 เทียบป
ประเทศป 2563
ป 63 เทียบป 62
สอบ
62
2561 2562 2563

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

คณิตศาสตร

-

29.99

53.74 41.63 39.23

-2.40

-5.77

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

-

38.78

48.40 45.15 46.72

+1.57

3.48

มีพัฒนาการ

ภาษาไทย

-

56.20

65.18 56.70 64.66

+7.96

14.04

มีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

-

43.55

55.68 50.81 62.75

+11.94

23.50

มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 126
วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
รอยละของคะแนน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนที่เขา
เฉลีย่ ป 63 เทียบป
ประเทศป 2563
ป 63 เทียบป 62
สอบ
62
2561 2562 2563

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

คณิตศาสตร

-

25.46

32.13 31.37 26.84

-4.53

-14.44

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

-

29.89

38.57 32.00 30.60

-1.40

-4.37

ไมมีพัฒนาการ
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วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
รอยละของคะแนน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนที่เขา
เฉลีย่ ป 63 เทียบป
ประเทศป 2563
ป 63 เทียบป 62
สอบ
62
2561 2562 2563

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

ภาษาไทย

-

54.29

61.24 62.83 61.74

-1.09

-1.73

ไมมีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

-

34.38

28.49 35.51 36.97

+1.46

4.11

มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
เรียนรู/
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
รายวิชา จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
311 305 98.07 341 324 95.01 341 327 95.89 344 329 95.64 338 328 97.04 348 320 91.95
คณิตศาสตร 311 308 99.04 341 310 90.91 341 318 93.26 344 308 89.53 338 332 98.22 348 221 63.51
วิทยาศาสตร
และ
311 302 97.11 341 305 89.44 341 308 90.32 344 323 93.90 338 328 97.04 348 233 66.95
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 311 302 97.11 341 295 86.51 341 300 87.98 344 328 95.35 338 319 94.38 348 304 87.36
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 311 293 94.21 341 310 90.91 341 306 89.74 344 336 97.67 338 330 97.63 348 321 92.24
สุขศึกษาและ
311 312 100.32 341 338 99.12 341 333 97.65 344 330 95.93 338 334 98.82 348 346 99.43
พลศึกษา
ศิลปะ
311 312 100.32 341 341 100.00 341 333 97.65 344 341 99.13 338 334 98.82 348 330 94.83
การงานอาชีพ 311 312 100.32 341 319 93.55 341 336 98.53 344 339 98.55 338 337 99.70 348 344 98.85
ภาษาตาง
311 271 87.14 341 308 90.32 341 288 84.46 344 230 66.86 338 286 84.62 348 199 57.18
ประเทศ
หนาที่
311 301 96.78 341 326 95.60 341 316 92.67 344 340 98.84 338 330 97.63 348 315 90.52
พลเมือง
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เทอม 1
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/
รายวิชา

ม.1

ม.2

ม.3

จํานวน นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผลเรียน รอย จํานวน นักเรียนผล
รอยละ
นักเรียน
3 ขึ้นไป
นักเรียน
3 ขึ้นไป
ละ นักเรียน เรียน 3 ขึ้นไป

รอย
ละ

ภาษาไทย

107

48

44.86

104

88

84.62

126

97

76.98

คณิตศาสตร

107

21

19.63

104

43

41.35

126

80

63.49

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

107

18

16.82

104

61

58.65

126

108

85.71

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

107

52

48.60

104

81

77.88

126

104

82.54

ประวัติศาสตร

107

44

41.12

104

46

44.23

126

119

94.44

สุขศึกษาและพลศึกษา

107

97

90.65

104

94

90.38

126

114

90.48

ศิลปะ

107

87

81.31

104

80

76.92

126

111

88.10

การงานอาชีพ

107

107

100.00

104

89

85.58

126

113

89.68

ภาษาตางประเทศ

107

26

24.30

104

53

50.96

126

56

44.44

หนาที่พลเมือง

107

84

78.50

104

98

94.23

126

123

97.62

วิทยาการคํานวณ

107

107

100.00

104

102

98.08

126

116

92.06
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เทอม 2
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/
รายวิชา

ม.1

ม.2

จํานวน นักเรียนผลเรียน รอย
นักเรียน
3 ขึ้นไป
ละ

ม.3

จํานวน นักเรียนผลเรียน รอย จํานวน นักเรียนผล
นักเรียน
3 ขึ้นไป
ละ นักเรียน เรียน 3 ขึ้นไป

รอย
ละ

ภาษาไทย

109

49

44.95

105

39

37.14

126

95

75.40

คณิตศาสตร

109

36

33.03

105

60

57.14

126

103

81.75

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

109

69

63.30

105

61

58.10

126

96

76.19

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

109

25

22.94

105

44

41.90

126

106

84.13

ประวัติศาสตร

109

26

23.85

105

52

49.52

126

102

80.95

สุขศึกษาและพลศึกษา

109

107

98.17

105

94

89.52

126

115

91.27

ศิลปะ

109

91

83.49

105

88

83.81

126

121

96.03

การงานอาชีพ

109

97

88.99

105

82

78.10

126

124

98.41

ภาษาตางประเทศ

109

18

16.51

105

23

21.90

126

61

48.41

หนาที่พลเมือง

109

78

71.56

105

85

80.95

126

119

94.44

วิทยาการคํานวณ

109

105

96.33

105

100

95.24

126

123

97.62
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 341
จํานวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ
ผลตาง
ทดสอบสมรรถนะ
นักเรียน ระดับประเทศป
คะแนนเฉลี่ย
เขาสอบ
2563
2561 2562 2563 (ป 63 - 62)

สมรรถนะ

รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย ป
63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนา
การเทียบกับ
รอยละ 3

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

-

47.46

55.13 58.33 55.59

-2.74

-4.70

ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

-

40.47

47.52 58.55 53.25

-5.30

-9.05

ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning)

-

-

-

-

-

50.02

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 311
คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
นักเรียนเขา
เฉลี่ย (ป 63 ดานการอาน
ประเทศป 2563
สอบ
62)
2561 2562 2563

รอยละของคะแนน
เฉลี่ย ป 63 เทียบป
62

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

อานรูเรื่อง

-

71.86

77.75 82.78 85.70

+2.92

3.53

มีพัฒนาการ

อานออกเสียง

-

74.14

81.30 81.70 91.64

+9.94

12.17

มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 348
คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2563

อัลกุ
รอานฯ

-

38.54

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

44.74

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

37.38

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

31.93

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

37.60

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

40.86

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

35.17

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.65

-

-

-

-

-

-

วิชา

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2561 2562 2563

ผลตางคะแนน รอยละของคะแนนเฉลี่ย
เฉลี่ย (ป 63 - 62)
ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 126
จํานวน
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน
นักเรียนเขา ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ เฉลี่ย (ป 63 สอบ
2563
62)
2561 2562 2563

วิชา

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

อัลกุ
รอานฯ

126.00

-

41.83

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

126.00

-

44.11

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

126.00

-

50.70

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

126.00

-

39.40

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

126.00

-

37.45

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

126.00

-

38.21

-

-

-

-

-

-

มลายู

126.00

-

35.91

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

126.00

-

30.04

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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รอยละของคะแนน
แปลผลพัฒนาการ
เฉลี่ย ป 63 เทียบป
เทียบกับรอยละ 3
62

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา
จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1
A1 A1 B1
B2
C1 C2

ป.1

311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

344

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

348

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1
A1 A1 B1
B2
C1 C2

ม.1

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.2

106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.3

126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.4

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

STEM & STREAMSS

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสตแบบมีสวนรวม

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีในการ
มีสวนรวมมุงสูคุณภาพการศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสตแบบมีสวนรวม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การบริการหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีใน
การมีสวนรวมมุงสูคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนศูนยกลาง โดยยึดหลักการ
ประเมินผลวัดผล ตามสภาพจริง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจัดการเรียน
การสอนโดยเจาของภาษา ยกผลสัมฤทธิ์
ทางภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบ
รางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

สถาน ภาค/
กระทรวงศึกษาธิการ 2558
ศึกษา ประเทศ

โรงเรียนคุณธรรม (ระดับ สช. ระดับกระทรวง)

สถาน ภาค/ ศูนยคุณธรรมองคกร
2562
ศึกษา ประเทศ
มหาชน

ผูทําคุณประโยชนกับกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภทองคกร

สถาน ภาค/
กระทรวงวัฒนธรรม 2560
ศึกษา ประเทศ

ผูทําคุณประโยชนกับกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภทเยาวชน

นักเรียน

MOE AWARDS สาขาสงเสริมคุณธรรม

องคกรตนแบบดานคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย
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ประเภท
ระดับ
รางวัล

ภาค/
กระทรวงวัฒนธรรม 2560
ประเทศ

สถาน ภาค/
กระทรวงศึกษาธิการ 2560
ศึกษา ประเทศ
สถาน
ศึกษา

เขต
พื้นที่/
จังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย

2561

ประเภท
ระดับ
รางวัล

ชื่อรางวัล

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สถาน
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาคาเฉลี่ย ระดับประเทศ
ศึกษา

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของจังหวัดบุรีรัมย

สถาน
ศึกษา

หนวยงานที่มอบ
รางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

เขต สํานักงานเขตพื้นที่
พื้นที่/ ประถมศึกษาบุรีรัมย 2560
จังหวัด
เขต 1
เขต
พื้นที่/
จังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย

2561

11. ไดรับการคัดเลือกนําเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนํารวมเสาวนา
วินัยสรางชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม

สถาน ภาค/
ศูนยคุณธรรม
2561
ศึกษา ประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม

โรงเรียนคุณธรรมตนแบบ

สถาน ภาค/
ศูนยคุณธรรม
2562
ศึกษา ประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม

ผานการประเมิน สมศ. รอบ 4 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ สถาน ภาค/
ศึกษา ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน ทั้ง 2 ระดับการศึกษา คือระดับการศึกษา ศึกษา ประเทศ

สมศ.

2563

สถาน ภาค/
กระทรวงศึกษาธิการ 2562
ศึกษา ประเทศ

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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่

่

่

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3
ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

ดี

รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดี

รับรอง

การประเมินรอบที่ 4
ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย
- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 639
จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

93.00

602

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

615

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

612

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

591

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก
เลี่ยงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม
และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

590

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

93.00

603

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

604

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

598

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผูอื่น

√

-

605

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

599

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

611

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

603

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

597

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

601

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

607

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
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93.00

607

94.21

ยอด
เยี่ยม

94.37

ยอด
เยี่ยม

94.99

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย
ในตนเอง

√

-

611

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

606

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

608

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

610

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

599

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

605

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

93.00

596

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

611

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
คนหาคําตอบ

√

-

597

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

581

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่อง งาย ๆ ได

√

-

591

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน
งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

601

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

597

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
-

Page 104 of 124

93.27

ยอด
เยี่ยม

94.21

ยอด
เยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ
ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active
learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม
เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน
ศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย
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√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ

√

-

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล
การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีสวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
-
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5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 37
จํานวนครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผานเกณฑ
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ ที่โรงเรียน
ไม
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
รอยละ กําหนด
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

100.00

37

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

37

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

37

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด
ดานหนึ่งเพียงดานเดียว

√

-

37

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

100.00

37

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

37

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลาย
รูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

37

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

37

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

100.00

37

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

37

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

37

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ
การดูแลตนไม เปนตน

√

-

37

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย
สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

37

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
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100.00

37

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวนครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผานเกณฑ
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ ที่โรงเรียน
ไม
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
รอยละ กําหนด
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย

√

-

37

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี
สวนรวม

√

-

37

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

37

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

37

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
-
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100.00

ยอด
เยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 2,365
จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

86.00

2,323

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

2,335

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

2,305

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

2,350

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

2,300

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา

92.00

2,329

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

2,312

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

2,355

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

2,320

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

85.00

2,365

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ
การทํางานเปนทีม

√

-

2,365

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

2,365

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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85.00
√

-

2,358
2,355

98.22

ยอด
เยี่ยม

98.48

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

99.70

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

2,360

80.00
√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

2,365

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

98.44

ยอด
เยี่ยม

99.79

ยอด
เยี่ยม

99.79

ยอด
เยี่ยม

2,365
85.00

2,365

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

2,365

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

2,365

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

90.00

2,365

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

2,365

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย
ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

2,365

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

90.00

2,328

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

2,291

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

2,365

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล
ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

85.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ
สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
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2,360
85.00

√

-

2,360

2,360
2,360

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

√

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
-
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-

2,360
99.44

ยอด
เยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ
ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√

-

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

√

-

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย

√

-

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-
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ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
-
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5.00 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 98
ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
ไม หมาย/ เกณฑที่โรงเรียน ประเมิน คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00

95

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง

√

-

97

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

90

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

√

-

95

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความ
รู และนําเสนอผลงาน

√

-

97

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได

√

-

98

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

90.00

96

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

96

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

96

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

97

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

80.00

86

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง
บวก

√

-

86

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

85

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

95.00

97

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

98

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

98

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

95
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96.94 ยอดเยี่ยม

97.96 ยอดเยี่ยม

87.76

ดีเลิศ

98.98 ยอดเยี่ยม

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
หมาย/
เกณฑ
ท
โ
่
ี
รงเรี
ย
น
ประเมิ
น
ไม
คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

98
80.00

87

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ในการจัดการเรียนรู

√

-

87

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
รูของตนเอง

√

-

86

สรุปผลการประเมิน

88.78

94.08 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
-
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ดีเลิศ

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1.เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและมีพัฒนาการทางอารมณ - จิตใจ สามารถแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมตามวัย
2.รูจักการชวยเหลือตนเองและผูอื่นในสังคมสามารถรวมกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมและการละเลนของไทยได 3.มีความใสใจในสิ่งแวดลอม มี
พัฒนาการทางดานสติปญญา สามารถสื่อสารและเรียนรูสิ่งตางๆตามกิจกรรมประจําวันไดเปนอยางดี
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 2.มีการจัดสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณกับเด็ก 3.พัฒนาครู จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางเพียงพอกับชั้นเรียน
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1.เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา 2.โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
3.มีการจัดประสบการณการเรียนรูแบบSTEM&STREAMRSS ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรูผานการเลนและการลงมือทําดวยตนเอง
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียนและตั้งคําถาม ถาคนควาหาความรูเพิ่มเติม มีความรูรวมกันเปน กลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรูระหวางกัน มีการใชเทคโนโลยีมานําเสนอผลงานที่มีความรูที่ดีตออาชีพสุจริตเรียนรูอาชีพที่สนใจ ทํางานรวมกันกับผูอื่นอยางมีความ
สุข 2. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีเอื้ออาทรตอผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ มีนํ้าหนักสวนสูงและ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐานปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง ปญหาทางเพศ สรางสรรคผลงานจากการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง 3. คุณภาพการดานวิชาการ มีความโดนเดนแม
จะเจอวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ผลจากการสงนักเรียนเขาประกวด หรือสอบแขงขันตาง ๆ ทําใหนักเรียนไดรับรางวัลมากมาย (ภาคผนวก) ผล
การประเมินการทดสอบระดับชาติ O-NET โดยมีนักเรียนที่ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตสาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ ผลการอาน
เขียน (RT) อยูในเกณฑดีมาก และมีนักเรียนได 100 คะแนนเต็ม จํานวน 46 คน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต เพื่อเปนการสงเสริมใหผูบริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและ
เอกชน มีความรักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง ซึ่งจะเปนไปไดตองไดรับความรวมมือจากทุกคนและทุกภาคสวนในการขับเคลื่อน
ดวยกระบวนที่ใหทุกภาคสวนในมีสวนรวมโดยใชกระบวนการ - กระจายอํานาจ - การสวนรวม - การระดมความคิดเห็น - การเสริมแรงและ
ขวัญกําลังใจ - การนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือ 2. การนําเทคโนโลยีบริหารจัดการอยางมีสวนรวมสูคุณภาพการศึกษา มาใชในการบริการ
จัดการในยุค 4.0 เพื่อใหทันตอการับบริการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน โดยผานการบริหารในรูปแบบของ Apptication บน สมารทโฟน
เพิ่มความรวดเร็ว แมนยํา ในการเขาถึงการบริหารจัดการของโรงเรียน 3. บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเปนระเบียบ สะอาด
รมรื่น สวยงาม และปลอดภัย มีการปรับภูมิทัศน ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หองเรียน หองสงเสริมการเรียน ซึ่งเอื้อตอการ เรียนรูและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย สงผลใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเปนระบบ ทั้งในและนอกเวลาเรียน เชน หองสมุด หองดนตรีสากล หองนาฏศิลป หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
สระวายนํ้า โดมกีฬา ศูนยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนามเด็กเลน มุมแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายในโรงเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและแผนการจัดการเรียนรูที่ใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนมีแผนการจัดการเรียนที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทุกดาน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดี สามารถเขาแขงขันทางวิชาการระดับตางๆ ไดรับเกียรติบัตรรางวัลจํานวนมากมีการนําเสนอผลงานดานวิชาการนักเรียนใน
กิจกรรม Open House 2. ครูผูสอนแตละรายวิชา มีการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะตามหลักสูตรโดยประเมินสภาพจริง มีขั้นตอนการวัด
และประเมินผลอยางเปนระบบใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม มีนักเรียนและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด
และประเมินผล 3. โรงเรียนมีระบบพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหครูและบุคลากรไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็ม
ที่และตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีเกิดการทํางานรวมกัน เกิดการเรียนรูรวมกันและสรางองคความรูเปนเอกลักษณของโรงเรียน 4.
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนเองสอน สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในการนํานักเรียนเขาประกวดแขงขันรายการตาง ๆ นอกจาก
้
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นี้ยังมีบุคลากรบางสวนสามารถนําประสบการณในการพัฒนาการจัดการศึกษาตางของโรงเรียนมารียอนุสรณ ในการถายทอดตอสูองคกรตาง ๆ
(เปนวิทยากร) ไดเปนอยางดี
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1.ดานการมีความคิดรวบยอด การแกปญหาที่เกิดจากการอาน 2.การพัฒนา ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เชน การลางมือกอนรับประทานอาหาร
ลางมือกอนออกจากหองนํ้า และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนใหเปนนิสัย การใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 2.กําหนดแผนพัฒนาการอยางชัดเจน จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยาง
ปลอดภัยและเพียงพอ
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1.จัดอุปกรณสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. สรางนิสัยใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและสามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นไดอยางเหมาะสม 2. ควรเผยแพรโครงงาน 1
หองเรียน 1 โครงงานคุณธรรมในนักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคนมีสวนรวมและชวยกันจัดกิจกรรม 3. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทุก
ระดับชั้นและทุกกลุมสาระการเรียนรู 4. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการใหมีการกระจายอํานาจไปสูทุกฝาย และควรมีการใหความรูเรื่องการ
นิเทศ กํากับ ติดตามเพื่อผลการดําเนินการที่เปนปจจุบันมากยิงขึ้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. สนับสนุนใหมีแผนการจัดการเรียนรูที่ชวยสงเสริมหรือแกปญหาดานการเรียนใหกับนักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑใหครอบคลุมตาม
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2. ครูควรมีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนนํามาใชปรับปรุงพัฒนาตนเอง การวิเคราะหผลการประเมินนํามาใชในการซอมเสริมปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป 3. สนับสนุนใหครูมีการบริหารนักเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหมากขึ้น โดยเปนแบบอยางที่ดีรับฟงปญหาไม
ตําหนิหรือสั่งสอนเร็วเกินไปใหมีทาทีเปนกลางเขาใจปญหาใหมากขึ้น
5. แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยวิเคราะหผูเรียนในแตละชวงชั้นวามีจุดเดน จุดควรพัฒนาใน
รายวิชาใดเพื่อทําใหสามารถพัฒนาผูเรียนในแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบบฝกสําหรับสอนเสริมทุกรายวิชาควรมีเนื้อหา
เทียบเคียงกับขอทดสอบระดับชาติ และเพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้นโดยวิธีสแกนรูป QR Code ผานสมารทโฟน แทปเลต ซึ่ง
ทําใหผูเรียนสามารถทําแบบฝกไดสะดวกตลอดเวลาทุกสถานที่
2. สถานศึกษาควรปลูกฝงเรื่องการรักการอานแกผูเรียนเพิ่มมากขึ้น สงเสริมและพัฒนากิจกรรมรักการอานผานกิจกรรมหองสมุด โดยการจัด
สัปดาหหองสมุดใหมากขึ้น มีกิจกรรมการแขงขันหลากหลายเกี่ยวกับการอานหนังสือจากหองสมุด อาทิ การแขงขันการตอบปญหา
วิชาการ การเลานิทาน การแขงขันทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแขงขันดานการคิดคํานวณ จดบันทึกสถิติการใชบริการหองสมุด
ผูเรียนเปนรายบุคคล และสามารถนําไปแปลผลเปนคาคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงคได
3. สถานศึกษา ฝายงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรสรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใหเขาใจกระบวนการประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม โดยการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถนําผลที่เกิดจากการดําเนินงานมารายงาน
และนําสูการพัฒนาใหเปนระบบตอไป
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4. ครูควรไดรับการสงเสริมใหเปนผู?ที่มีทักษะความรู?ความสามารถในเชิงบูรณาการ และการใช สื่อเทคโนโลยี เปนเครื่องมือนําการเรียนรู?
สู?การปฏิบัติในชั้นเรียน โดยการ สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนการสรางใหครูมีความสามารถในการวิเคราะห และกําหนดกิจกรรมการเรียน
รูได?เหมาะสม สรางความสมบูรณแบบในมิติของการเรียนดวยมิติวิธีการสอนที่หลากหลาย สงเสริมครูตนแบบการจัดการเรียนการ
พิจารณาครูที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพใหเกิดกับสถานศึกษา และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และ
การผลิต ใช สื่อเทคโนโลยี อยางมีคุณภาพ
5. ครูควรสงเสริมการสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหลงการเรียนรูเพื่อใหผู?เรียนพัฒนาการเรียนรูจากสิ่งที่ลงมือ
ปฏิบัติจริงอยางสมํ่าเสมอ เกิดองคความรู โดยสงเสริมการเรียนแบบโครงงาน ใหผูเรียนสืบคน หาความรู ดวยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง
ครูเปนผูสนับสนุน ชี้แนะ ใหผูเรียนเกิดองคความรูอยางยั่งยืน
6. ความตองการชวยเหลือ
1. การสนับสนุนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต จากภาครัฐเพื่อใชในการบริหารจัดการเรียนการสอนใหสําหรับโรงเรียน เชน การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน และการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. จัดใหมีการพัฒนาครู บุลคลากรทางการศึกษา วิชาชีพที่เกี่ยวของกับวิทยาการคํานวณใหไดรับการพัฒนาอยางมืออาชีพ เพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใชในการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
-ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน, ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนมารียอนุสรณ จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงเรียนคุณธรรมนํารองเครือขายคาทอลิกที่เริ่มตนการพัฒนาความดีจากการกําหนดอัตลักษณ
“ลูกมารียรักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู และอยูอยางพอเพียง” โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝาย ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู บุคลากร
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาความดีไปสูสังคมเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตรโรงเรียนซึ่งในแผนพัฒนาสถานศึกษานั้นจะมีการกําหนด
คานิยมรวม(Shared values) ซึ่งคานิยมรวมนี้ถือเปน คุณธรรมเปาหมาย และเปนอัตลักษณ (Identity) ของผูบริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนมา
รียอนุสรณและขยายผลไปยังผูปกครองและชุมชน อัตลักษณนี้คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคําสอน
และแบบอยางการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสตเจาซึ่งมีบันทึกอยูในพระคัมภีร (Bible) ซึ่งโดยแกนแทแลวสอดคลองกับหลักศีล 5 ในพุทธ
ศาสนา ทําใหเปนการขับเคลื่อนสูโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต จากสภาพปญหาของเยาวชนในสังคมปจจุบัน ไมวาจะเปนทะเลาะวิวาท ชูสาว
ทองกอนวัยเรียน ติดยาเสพติด โดยการไดรับอิทธิพลตาง ๆ ที่ผิดจนสงผลถึงโรงเรียน เชน เด็กไมมีระเบียบวินัย เรื่องของความสะอาดมีเด็กบาง
สวนและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทิ้งขยะไมถูกที่ ไมมีจิตอาสา ใชจายอยางฟุมเฟอย ขาดความซื่อสัตย จนทําใหความรักเมตตาความกตัญูความเอื้อ
อาทรตอกันลดลงไปเรื่อย ๆ ดานเด็ก ผูปกครองสวนใหญมีความรูและความพรอมดานฐานะที่สามารถสงเสริมเด็กได จนกระทั่งในป 2558
สถานศึกษาไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมผูที่เกี่ยวของเริ่มที่ผูบริหาร ครู และบุคลากร นักเรียน เพื่อหาวิธีการในการพัฒนา
คุณธรรมตามอัตลักษณของโรงเรียน “รักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง” สถานศึกษา กําหนดตัวชี้วัดเชิงประจักษ เริ่มพัฒนา
คุณธรรมอยางจริงจัง จึงไดจัดทําโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต โดยฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากร
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน มีความรักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง ซึ่งจะเปนไปไดตองไดรับความรวมมือ
จากทุกคนและทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนดวยกระบวนที่ใหทุกภาคสวนในมีสวนรวมโดยใชกระบวนการ
- กระจายอํานาจ
- การมีสวนรวม
- การระดมความคิดเห็น
- การเสริมแรงและขวัญกําลังใจ
- การนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือ
โดยไดรับการรวมมือ การเสนอแนะ ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม(ศูนย
คุณธรรม)องคกรมหาชนจํากัด ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา จนสามารถพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลเปนที่เชิงประจักษ ดังนี้
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จัดทําแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต
1. สรางความตระหนักใหบุคลากรทุกคนของโรงเรียนไดบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบโดยการจัดระดมความคิดเห็นเรื่องอัต
ลักษณ 4 “รักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง” ซึ่งเปนคุณธรรมพื้นฐาน
2. อบรมบุคลากรและนักเรียนผูนํา ที่ศูนยมูลนิธิจําลอง ศรีเมืองที่จังหวัดกาญจนบุรี
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
3.1 กิจกรรมภายในโรงเรียน
3.1.1 กิจกรรมระเบียบวินัย
เปนการจัดกิจกรรมโดยกลุมสภานักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและอยูรวมกันอยางมีความสุขบนพื้นฐานความดี แสดงถึงความรับผิด
ชอบ แสดงความกตัญูตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชน
- กิจกรรมเขาแถวอยางเปนระเบียบตามลําดับตํ่า-สูง ตามที่วา คนเขาแถว อุปกรณและรองเทาก็เขาแถว
- จัดกิจกรรมเคารพธงชาติใหนักเรียนเปนผูนําในการดําเนินการ และรวมรองเพลงชาติดวยความจงรักภักดีตอชาติ
- มีการอธิษฐานภาวนาเพื่อเปนการแสดงความรักตอศาสนา
- ฝกระเบียบวินัยในการเดินใหเปนระเบียบเรียบรอย เชนเก็บมือในขณะที่เดิน มีการถือปายประจําหองเรียนของนักเรียน
- การแสดงความเคารพตอครูประจําชั้น หัวหนาและรองหัวหนากอนเขาหองเรียน
3.1.2 กิจกรรมขยะเปนศูนย เปนกิจกรรมที่กลุมนักเรียนจิตอาสา ไดกําหนดขึ้นดวยการระดมความคิดเห็น โดยการแบง
พื้นที่ใหผูเรียนแตละหอง และกิจกรรมทานขาวใหหมดจาน เศษอาหารเปนศูนย เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักประมาณตน ขจัดวัฒนธรรมแบบกิน
ทิ้งกินขวาง ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณอยูอยางพอเพียง
3.1.3 โครงการแกขยะลนถัง กิจกรรมการคัดแยก คัดยอขยะ เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รักและหวงแหนบานเกิดดวยการรวมกันรักษาความสะอาดสถานที่ตาง ๆ และกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อเปนการฝกทักษะผู
เรียนใหเปนภาวะผูนําในการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ และเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการออมและการลดปญหาขยะภายใน
สถานศึกษา
3.1.4 หนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม เปนกระบวนการจัดการเรียนรูปลูกฝงจิตสํานึกในการกระทําความดีแบบยั่งยืน
โดยใหผูเรียนไดมีการระดมความคิดเห็น“ปญหาที่อยากแก และความดีที่ยากทํา”โดยเริ่มจากตัวตนของผูเรียน(พฤติกรรมของผูเรียน)พื้นที่
หองเรียน หองนํ้าที่ใชรวมกัน พื้นที่นอกหองเรียน(ในบริเวณโรงเรียน) และนอกรั้วโรงเรียน (ชุมชน) กิจกรรมนี้สงผลใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การทําความดี เกิดความภูมิใจในการทําความดี และขยายผลไปสูครอบครัวของผูเรียนแตละคน
3.1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณคาพระวรสาร (คุณธรรมจริยธรรม)ซึ่งเปนหลักคําสอนของ พระเยซูคริสต
เจา ซึ่งเปนคุณธรรมจริยธรรมสากล ไดแก ความเชื่อศรัทธา ความจริง การไตรตรอง การภาวนา มโนธรรม วิจารณญาณ ความกลาหาญเชิงศีล
ธรรม อิสรภาพ ความยินดี ความเคารพ ศักดิ์ศรี ความสุภาพถอมตน ความซื่อตรง ความเรียบงาย ความพอเพียง ความรัก เมตตา ความกตัญู
รูคุณ (การงาน / หนาที่) การรับใช ความยุติธรรม สันติ การคืนดี อภัย ความเปนหนึ่ง ความเปนชุมชน การพิศเพงสิ่งสราง / รักษธรรมชาติ และ
ความหวัง เขาสูบทเรียน เพื่อใหคณะครูผูสอนไดนําเอาคุณธรรมจริยธรรมเขาไปปลูกฝงใหเด็กทุกกิจกรรม
3.1.6 การออมทรัพยกับเครดิตยูเนี่ยนมารียอนุสรณ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักวางแผนการเงิน โดยแบงเงินที่จะออมไวกอน
ในทุกวันและนําไปฝากไวในกลุมเครดิตยูเนียน ใหผูเรียนมีสมุดบันทึกรายรับ-รายจายสวนตัวเพื่อจะไดรูวาแตละวันไดเงินมาเทาไรและใชจาย
อะไรไปบาง และที่ใชจายไปนั้นจําเปนและสมเหตุสมผลหรือไม จะไดปรับปรุงการใชจายของตนเองทุก ๆวัน ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณ อยูอยาง
พอเพียง
3.1.7 กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด ดวยการสรางจิตสํานึกดานจิตอาสาและคุณธรรม สรางแรงบันดาลใจและ
สํานึกรับผิดชอบตอสังคมดวยคุณธรรมพื้นฐาน รักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง โดยครูแกนนํา และนักเรียนแกนนําเกิดพลังขับ
เคลื่อนบุคลากรอื่น ๆ เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนทั้งระบบ และชุมชน
3.1.8 พัฒนาโปรแกรมทําเนียบคนดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม โดยการจัดทําโปรแกรมสําหรับใหคะแนนผูเรียนที่ทําความดี
และบันทึกเผยแพรความดี ( http://tscore.net/ms ) ซึ่งใชกระบวนการเสริมแรงกระตุนเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการทําความดีตอตนเอง
ตอสวนรวม และชุมชน
- เขียนโปรแกรมระบบ ICT แบบออนไลน
- บันทึกคะแนนนักเรียนและบุคลากรรวมไปถึงผูปกครองที่กระทําความดี
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- มีการบันทึกภาพนักเรียน และสงภาพเขาสูระบบออนไลน
- ติดตั้งจอทีวีขนาดใหญในที่นักเรียนและผูมีสวนไดเสียไดเห็น ภาพที่นักเรียน
หรือบุคลากรทําความดีจะไปปรากฏที่หนาจอแสดงผล สงผลใหครู บุคลากร ผูเรียน และผูปกครองเกิดแรงบันดาลใจ และรวมทําความดีเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
3.2 กิจกรรมชวยเหลือสังคม
3.2.1 โครงงานมารียรวมจิตเสริมชีวิตใหชุมชน เปนกิจกรรมโครงงานของผูเรียนในการคิดที่จะแสดงออกในการใหการชวย
เหลือสังคม ดวยการระดมทุนทรัพย และวางแผนดําเนินกิจกรรมดวยการไปมอบ ยารักษาโรค เครื่องนุงหม นําการแสดงไปแสดงใหชุมชน การ
ใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะรวมกับผูนําทองถิ่น การมอบถังขยะแยกประเภทใหแกชุมชน
3.2.2 โครงการวิทยากรนอย “การบริหารจัดการขยะ”
3.2.3 กิจกรรมรวมทําความสะอาดชุมชนกับหนวยงานทองถิ่น
3.2.4 กิจกรรมรวมปลูกปารวมกับทองถิ่น
การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นหลังจากสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โดยนํา
อัตลักษณ 4 “รักเมตตา ซื่อสัตย กตัญู อยูอยางพอเพียง” มาเปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒนาความดีใหเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผู
บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน จนเกิดผลการดําเนินการที่เห็นผลเชิงประจักษ สงเสริมครู บุคลากร นักเรียน และผู
ปกครอง ที่ผานการหลอหลอมของโรงเรียนมารียอนุสรณ มีระเบียบวินัยเปนเลิศ นักเรียนเปนบุคคลที่เปนคนดีมีจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนจนได
รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนและผูปกครองจากการสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนมา
รียอนุสรณพบวา ผูปกครองและชุมชนพอใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม ในปการ
ศึกษา 2558 โรงเรียนมารียอนุสรณไดนําโครงการโรงเรียนคุณธรรมเปนโครงการเดนในการประเมินและไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ เพื่อเปนการขยายผลการดําเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูผูปกครองและชุมชนโรงเรียนมารียอนุสรณเปน
แหลงเรียนรูใหกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นมาศึกษาดูงาน จึงไดรับเลือกเปนองคกรตนแบบคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย ป 2561 รางวัล
MOE AWARD สาขาสงเสริมคุณธรรมจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผูทําคุณประโยชนจากกระทรวงวัฒนธรรม“วัฒนคุณากร”ประเภทกลุม
บุคคล ไดรับคัดเลือกนําเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และรวมเสวนาวินัยสรางชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม งานสุขภาวะชุมชน
ระดับชาติจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ทางศูนยวัฒนธรรม องคกรมหาชนจํากัด กระทรวงวัฒนธรรมไดถายทํากระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสตปการศึกษา ๒๕๖๐ และไดรับรางโรงเรียนคุณธรรมตนแบบจากศูนยคุณธรรม ในปการศึกษา 2562

Page 122 of 124

รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
นางสาวจํานันท ไพรงาม ผูอํานวยการ
นายสมบัติ พิมพจันทร เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(02-ประกาศใชมาตรฐาน-ปฐมวัย-2563)

๑

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

ก๒
คำนำ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ฉบับนี้ได้พัฒนามาจาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประกาศในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม
และกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งคู่มือการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ หลักฐาน
ร่ อ งรอยประกอบการประเมิ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย มาตรฐานที่ ๑ คุ ณ ภาพของเด็ ก มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่ ๕ การส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คณะผู้ จั ด ทำหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่ามาตรฐานการศึ ก ษาและคู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้บริหาร ครู บุ คลากร จะใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในโรงเรียน และเพื่อผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานร่องรอยจะได้จัดเก็บได้ถูกต้องและ
ครบถ้วนเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมิน ต่อไป

( ซิสเตอร์ จำนันท์ ไพรงาม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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๒. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย.....................................................................................
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก................................................................................................
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ..................................................................
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ.........................................................
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ............................................
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา.................................
๓. ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา..
๔. กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย.................................................
๕. คู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษา.................................................................................................
๕.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน............................................................................................
ประเด็นที่ ๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้…………………………………………………………..
ประเด็นที่ ๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้……………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ ๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม……………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ ๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้…………………………………………………………………..
๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ............................................................
ประเด็นที่ ๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน......
ประเด็นที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา......................................
ประเด็นที่ ๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย........................................................
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ.................………
ประเด็นที่ ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ...
ประเด็นที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้..................................................................................
๕.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..........................
ประเด็นที่ ๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
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ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย
ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่ มี กฎกระทรวง ว่าด้ วยการประกั น คุณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษาให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ กษาที่ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นแนว
ปฏิ บั ติ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาในการกำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิก ารก็ ได้ อ อกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์ การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ เป็ น ไปตามกฎกระทรวง โรงเรียนมารีย์อนุ ส รณ์ จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
.............................................
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน ๕ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดเพิ่มขึ้น)
๑. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ ๕ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๔.๑ มีความรักและเมตตา
๔.๒ มีความซื่อสัตย์
๔.๓ มีความกตัญญู
๔.๔ อยู่อย่างพอเพียง

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่า
เป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3
-------------------------------------ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนมารีย์ อนุสรณ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึ ก ษาปฐมวั ย และได้ ก ำหนดค่ า เป้ า หมายของการพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง
เพื่อนำไปสู่การพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
เพื่อให้การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ ร้อยละ ๙๓.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ ร้อยละ ๙๓.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ ร้อยละ ๙๓.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ ร้อยละ ๙๓.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ระดับ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑ ร้อยละ 9๗.00 ของครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
๓.๒ ร้อยละ 9๗.00 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข
๓.๓ ร้อยละ 9๗.00 ของครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย
๓.๔ ร้อยละ 9๗.00 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
(มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
๑) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อยู่
ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติร่องรอย
หลักฐาน
- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
เกณฑ์คุณภาพ
- มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
-สถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
-สถานศึกษา มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประคุณภาพภายใน
-สถานศึกษา มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๕.๑ มีความรักและเมตตา
- ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีความรักเมตตาตนเองและผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น
- ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีความสุภาพอ่อนโยน
- ผู้เรียนร้อยละ 8๕ รู้จักให้อภัย
๕.๒ มีความซื่อสัตย์
- ผู้เรียนร้อยละ ๘0 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ ๘0 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองระดับดีขึ้นไป
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ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ ๘0 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป
๕.๓ มีความกตัญญู
- ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีความนอบน้อมตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 8๕ รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๕.๔ อยู่อย่างพอเพียง
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย

การกำหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ ๑๗. ตารางเทียบเคียง
ตารางเทียบเคียง
ระดับ ๕
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ร้อยละ
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 80 – 89
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69
ร้อยละ ๐ - 59

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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คู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
.....................................................................
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
คำอธิบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การ พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง พัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มี การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มี
บทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความ ร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ประเด็นที่ ๑.๑ ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
๑) พัฒนาการด้านร่างกาย
เกณฑ์การพิจารณา (จำนวนนักเรียน)
๑.) ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การประเมิน
พัฒนาการ/การสังเกตพฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูผู้สอน

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
แหล่งข้อมูล
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
๑. รายงานผลการประเมินพัฒนาการ
2. แบบประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
3. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
4. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ใบงาน
5. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
6. แบบบันทึกภาวการณ์เจริญเติบโต สุขภาพอนามัย

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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วิธีการเก็บรวบข้อมูล

แหล่งข้อมูล
7. แบบบันทึกการดื่มนม การแปรงฟัน
8. กิจกรรมกีฬาสี

๒) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
เกณฑ์การพิจารณา
๑) ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การประเมิน
พัฒนาการ/การสังเกตพฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
แหล่งข้อมูล
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
๑. รายงานผลการประเมินพัฒนาการ
2. แบบประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
3. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
4. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ใบงาน
5. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
6. กิจกรรมวันสำคัญ
7. กิจกรรมยามเช้า
8. กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ
9. กิจกรรมกีฬาสี
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๓) พัฒนาการด้านสังคม
เกณฑ์การพิจารณา
๑) ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูผู้สอน

แหล่งข้อมูล
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
๑. รายงานผลการประเมินพัฒนาการ
2. แบบประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
3. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
4. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ใบงาน
5. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
6. โครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม
7. โครงการทัศนศึกษา
8. กิจกรรมวันสำคัญ

๔) พัฒนาการด้านสติปัญญา
เกณฑ์การพิจารณา
๑) ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การประเมิน
พัฒนาการ/การสังเกตพฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
๑. รายงานผลการประเมินพัฒนาการ
2. แบบประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
3. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
4. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ใบงาน
5. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
6. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
7. กิจกรรม STEM & STREAMSS
8. โครงงานในชั้นเรียน
9. ห้องพหุปัญญา

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ
คำอธิบาย
เป็ น การจั ดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย
จัดทำแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒ นาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ประเด็นที่ ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึ ก ษากำหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ร่องรอยหลักฐาน
๑. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น
๒. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล และต้นสังกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๓. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
๔. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๕. สถานศึกษามีพันธกิจไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
๖. สถานศึกษามีพันธกิจไว้ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๗. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการในการการกำหนดเอกลักษณ์ นโยบาย และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๘. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๙. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๐. สถานศึกษาสำรวจความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อผลการดำเนินงาน

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

13
ระดับคุณภาพรายข้อ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง รวมเฉลี่ยร้อยละ

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
แหล่งข้อมูล
-ครู ผู้บริหาร ชุมชนท้องถิ่น
๑. เอกสารหลักฐานข้อ ๑-๑๐
๑. สรุปรายงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๓. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี ๒๕๖๑
๔. งานวิจัย “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)
๖. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเด็นที่ ๒.๒ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณ ภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับ ปรุงพัฒ นางานอย่ างต่อเนื่ อง มีการบริห ารอัตรากำลั ง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒ นา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ร่องรอยหลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. โครงสร้างการบริหารงาน
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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๔. คำสั่งแต่งตั้งการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
๕. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๖. การติดตามตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานการประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรม
๘. การบริหารอัตรากำลัง และทรัพยากรทางการศึกษา
๙. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๐.ระบบนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม

ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
แหล่งข้อมูล
-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
- ร่องรอย เอกสาร หลักฐานปรากฏ ข้อ ๑-๑๐
-อื่น ๆ

ประเด็นที่ ๒.๓) การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทัง้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
ร่องรอยหลักฐาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
๒. การลงนามรับรองหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๓. รายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๕. คู่มือบริหารงานวิชาการ
๖. คู่มือวัด-ประเมินผล
๗. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
๘. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๙. บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ
๑๐. การเรียนแบบกลุ่ม การจัดกิจกรรมกลุ่ม
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกต
๓. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
-ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครู
-การจัดการเรียนการสอน
- ร่องรอย เอกสาร หลักฐานปรากฏ ข้อ ๑-๑๐
-อื่น ๆ

ประเด็นที่ ๒.๔ ) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ร่องรอยหลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. โครงสร้างการบริหารงาน
๔. แผนงานพัฒนาบุคลากร
๕. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
๖. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน
๗. แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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๘. สถิติบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยรายครั้ง/ชั่วโมง
๙. แบบสรุปความรู้หลังการเข้ารับการฝึกอบรม
๑๐. ร่องรอยของการขยายผลการฝึกอบรม/พัฒนาตนเอง
ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
-ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน
-ร่องรอย เอกสาร หลักฐานปรากฏ ข้อ ๑-๑๐
- สรุปรายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. สรุปแผนงานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สรุปแผนงานนโยบายและแผน
3. สรุปแผนงานระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร
4. สรุปแผนงานพัฒนาบุคลากร
5. สรุปแผนงานประเมินบุคลากร
6. สรุปรายงานแผนงานเสริมสร้างขวัญกำลังใจและจำหน่าย
บุคลากร
7. รายงานตนเองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร
-ฯลฯ

ประเด็นที่ ๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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ร่องรอยหลักฐาน
๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคง แข็งแรง เครื่อง
ดับเพลิง มีการตรวจเช็ค
๒.สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี (เช่น ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ฯลฯ)
๓. สภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น
๔. มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภายในสถานศึกษา
๕. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
๖. ห้องสมุดมีการสร้างบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
แหล่งข้อมูล
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
- แฟ้มเอกสาร แผนงานของฝ่ายอาคารสถานที่
- แบบบันทึกการกำกับติดตามงานอาคารสถานที่
- บันทึกการประชุม คำสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สรุปแผนงานบริหารฝายบริหารงานทั่วไป
- สรุปแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- สรุปแผนงานโสตทัศนูปกรณ์
- สรุปแผนงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
- สถิติการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- สถิติการเข้าห้องสมุด ฯลฯ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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ประเด็นที่ ๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ร่องรอยหลักฐาน
๑. กำหนดผู้รับผิดชอบจัดระบบสารสนเทศ
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูล
๓. จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้
๔. นำข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นำข้อมูลสารสนเทศสารสนเทศไปใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง)
๕.จัดให้มีบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย (มีแบบบันทึกการให้-รับข้อมูลสารสนเทศ)
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
- หลักฐานข้อ ๑-๕
- เอกสาร/รูปแบบการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- สารสนเทศโรงเรียน
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- สรุปรายงานระบบเครือข่าย
- สรุปรายงานสารสนเทศ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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- สรุรายงานกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
- สรุปรายงานกิจกรรมประเมินการเรียนการสอนเทคโนโลยี
- สรุปรายงานโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี
- สรุปรายงานโครงการอับเกรดคอมพิวเตอร์
- วารสารประจำปี
- สรุปรายงานแผนงานประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับ
- วารสาร
- สถานีวิทยุสาธารณะ เพื่อการศึกษา ๑๐๕ MHz
- ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ ต่าง ๆ
1. เว็บไซต์ www.ms.ac.th
2. Facebook โรงเรียน
https://www.facebook.com/marieanusorn

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
คำอธิบาย
การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียง
ด้านเดียว และให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย
ประเด็นที่ ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม ศักยภาพ
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ร่องรอยหลักฐาน
๑.วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
๒.จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา
๓.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
แหล่งข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าสายชั้น ครู
๑. รายงานการส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
2. รายงานการประเมินผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้
3. รายงานแผนงานการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้
4. รายงานแผนงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5. กิจกรรม Stem & streamss
6. รายงานแผนงานการจัดประสบการณ์เรียนรู้
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ประเด็นที่ ๓. ๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
เกณฑ์การพิจารณา
มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม โดยให้ได้เลือกเล่น ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมอิสระ
ตามความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ร่องรอยหลักฐาน
๑. จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ ประสบการณ์เดิม
๒. เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง อิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของ เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๓. เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าสายชั้น ครู
๑. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
2. แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
3. สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้

ประเด็นที่ ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
เกณฑ์การพิจารณา
ครูผู้สอนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้อย่างสะอาดปลอดภัย มีพื้นที่สำหรับ มุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม มีสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก
ร่องรอยหลักฐาน
๑. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท สะดวก
๒. จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับ มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
๓. จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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4. ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล
คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา คำตอบ เป็นต้น
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าสายชั้น ครู
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
๑. มุมประสบการณ์
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. การนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้
3. ผลงานของนักเรียน
4. สื่อและเทคโนโลยี
ประเด็นที่ ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก
เกณฑ์การพิจารณา
มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย นำผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ร่องรอยหลักฐาน (จำนวนครู)
๑.ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย
๒.วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
๓. นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
หัวหน้าปฐมวัย หัวหน้าสายชัน้ ครู
๑. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
๒. แบบประเมินพัฒนาการ
3. งานวิจัยในชั้นเรียน

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๔
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
คำอธิบาย
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับ
ชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
ประเด็นที่ ๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การพิจารณา
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติร่องรอยหลักฐาน
๒ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี
๓ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ร่องรอยหลักฐาน
๑. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมาย
๒. มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓. มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. มีการดำเนินงานตามแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษาละ
๑ ครั้ง
๗. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประคุณภาพภายใน
๘. มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๙. มีคำสั่งแต่งตั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คำสั่งแต่งตั้งการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
/การจัดทำแผน/การจัดทำระบบสารสนเทศ/ การรับผิดชอบโครงการ-กิจกรรม/ การติดตาม
ตรวจสอบ/การจัดทำรายงานประจำปี/ ประกาศการใช้มาตรฐาน/ ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน)
๑๐. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ครู
นักเรียน
๑. สรุปรายงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๓. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี ๒๕๖๓
๔. งานวิจัย “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)
๖. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๗. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๙. คู่มือการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๐. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๓
๑๑. แผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑๒. สรุปค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/หน่วยงาน
๑๓. สรุปรายงานการนิเทศการเรียนการสอน
๑๔. รายงานการประชุม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน (มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
คำอธิบาย
กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนรู้จักรัก-เมตตา มีความซื่อสัตย์มีความกตัญญู
และการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
ประเด็นที่ ๕.๑ การจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
รัก -เมตตา
เกณฑ์การพิจารณา
๑. เด็กเป็นผู้มีจิตใจรักเมตตาต่อผู้อื่น มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
ร่องรอยหลักฐาน
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ร้อยละของครูที่บันทึกการสอนโฮมรูมของครูประจำชั้น
๒. ผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก-เมตตาของฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมสรุปผล
๓. โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายอภิบาลที่ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีจิตใจรักเมตตาต่อผู้อื่น มีความโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ประเมิน/สรุปผล
ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายอภิบาล ครู นักเรียน
- แฟ้มงานฝ่ายอภิบาล
- สมุดบนทึกการสอนคาบโฮมรูมของครูประจำชั้น

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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วิธีการเก็บรวบข้อมูล

แหล่งข้อมูล
- สรุปผลโครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ
1. กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ พิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา
และจัดบรรยากาศคาทอลิก
2. กิจกรรมแบ่งปันพระวาจา
3. กิจกรรมส่งเสริมความรัก เลื่อมใส ศรัทธาต่อศาสนาที่ตน
นับถือและอธิฐานภาวนา
4. กิจกรรมเรารักโรงเรียนของเราและจิตอาสา
5. กิจกรรมเรารักช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองที่
บ้าน
6. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
7. กิจกรรมเยี่ยมคนชรา เด็กกำพร้า คนเจ็บป่วย คน
ยากไร้ และผู้ประสบภัย
8. กิจกรรมเคารพศพผู้ปกครองนักเรียน ญาติครู พนักงาน
9. โครงการมารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน
10. โครงการคริสต์มาสสู่ชุมชน
11. โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
12. โครงการเยี่ยมบ้าน
13. โครงการศาสนสัมพันธ์พุทธ คริสต์ อิสลาม
14. กิจกรรมหนูน้อยต่อต้านยาเสพติด
15. กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม

ประเด็นที่ ๕.๒ การจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้าน ความ
ซื่อสัตย์ (มีวินัย)
เกณฑ์การพิจารณา
๑ เด็กมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ประพฤติตนตรงไปตรงมามีความจริงใจ การไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ร้อยละของครูที่บันทึกการสอนโฮมรูมของครูประจำชั้น
๒. ผลการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น/สรุป
๓. โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ประเมิน/สรุป

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครู นักเรียน
-แฟ้มงานฝ่ายกิจการนักเรียน
-สมุดบันทึกโฮมรูมของครูประจำชั้น
-สรุปผลโครงการที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์
1. กิจกรรมธนาคารความดี
2. กิจกรรมของหายได้คืน
3. กิจกรรมระเบียบวินัย (การเข้าแถว การเดินแถว)
4. กิจกรรมมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำความดี
5. กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
6. กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความดี
7. โครงงานคุณธรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม
-ภาพถ่ายกิจกรรม
-ฯลฯ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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ประเด็นที่ ๕.๓ การจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้าน ความ
กตัญญู
เกณฑ์การพิจารณา
๑ เด็กเป็นผู้มีใจกตัญญูรู้จักบุญคุณ การตอบแทนผู้มีพระคุณ ได้แก่บิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ร้อยละของครูที่บันทึกการสอนโฮมรูมของครูประจำชั้น
๒. ผลการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาความกตัญญู /สรุป
๓. โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีใจกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ/สรุป
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครู
- แฟ้มงานฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
- สรุปผลโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญู
1. กิจกรรมเทิดทูนพระคุณครู
2. กิจกรรมส่งเสริมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
3. กิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. กิจกรรมลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข
6. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
-ภาพถ่ายกิจกรรม
-ฯลฯ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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ประเด็นที่ ๕.๔ การจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้าน อยู่อย่าง
พอเพียง
เกณฑ์การพิจารณา
๑.เด็กรู้จักประหยัด การอดออม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ร่องรอยหลักฐาน
๑. บันทึกการสอนโฮมรูมของครูประจำชั้น
๒. ผลการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการอยู่อย่างพอเพียง /สรุป
๓. โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้รู้จักประหยัด การอดออม ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล ประเมิน/สรุป
ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
แหล่งข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครู
- แฟ้มงานฝ่ายกิจการนักเรียน
-สมุดบันทึกการสอนคาบโฮมรูมของครูประจำชั้น
-สรุปผลโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความพอเพียง
1. กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย์
2. กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
-ภาพถ่ายกิจกรรม
-ฯลฯ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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คณะผู้จัดทำ
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานดำเนินการ
รองประธานดำเนินการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

บาทหลวง สุรชัย เจริญพงศ์
ซิสเตอร์ จำนันท์ ไพรงาม
นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
นางพิศมัย นพคุณ
นางภริตพร นวลเท่า
นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
นายจตุพล อ่อนสีทัน
นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
นางธนวรรณ สนโศรก
นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม
นางนัยณา แก้วบ้านดู่
นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

32

คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 60/ ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------------ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่
กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1. บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2. ซิสเตอร์จำนันท์
ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4. นางพิศมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
5. นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
6. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
7. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
8. นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
9. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย
๑. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ
2. นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
กรรมการ
3. นางธนวรรณ สนโศรก
กรรมการ
4. นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม
กรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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๓. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
1. บาทหลวง สุรชัย เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2. ซิสเตอร์ จำนันท์ ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
ประธานคณะกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
รองประธานคณะกรรมการ
5. นางพิศมัย นพคุณ
กรรมการ
6. นางภริตพร นวลเท่า
กรรมการ
7. นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
กรรมการ
8. นายจตุพล อ่อนสีทัน
กรรมการ
9. นางธัญลักษณ์ แก้วอำไพ
กรรมการ
10. นางธนวรรณ สนโศรก
กรรมการ
11. นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม
กรรมการ
12. นางนัยณา แก้วบ้านดู่
กรรมการ
13. นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา สังคม และชุมชน
มาเป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๔. คณะกรรมการเลขานุการ ประกอบด้วย
๑. นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สนโศรก
กรรมการ
3. นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม
กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา
กรรมการ
5. นางสาวภัณฑิรา บัญดิษรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการประเมิน และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค
ประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ลงชื่อ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 61 / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------------ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ให้โรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย
1. บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2. ซิสเตอร์จำนันท์
ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4. นางพิศมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
5. นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
6. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
7. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
8. นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
9. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการในการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย
๑. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ
2. นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
กรรมการ
3. นางธนวรรณ สนโศรก
กรรมการ
4. นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม
กรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเรื่องวิธีการประเมิน การเก็บข้อมูล
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๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๓.๑.๑ นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
3.1.2 นางธนวรรณ
สนโศรก
3.1.3 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม
มีหน้าที่ ตรวจข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน แฟ้มโครงการ กิจกรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายวิชาการ งานวัดผลประเมินผล และงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๓.๒.๑ นายจตุพล
อ่อนสีทัน
๓.๒.๒ นางดวงใจ
แสนกล้า
๓.๒.๒ นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
มีหน้าที่ ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน แฟ้มโครงการ กิจกรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.2.1 นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
3.2.2 นางธนวรรณ
สนโศรก
3.2.3 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม
มีหน้าที่ ตรวจข้อมูลครูผู้สอนเป็นรายบุคคล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน แฟ้ม
โครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายวิชาการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๓.๔.๑ นางสาวจำนันท์ ไพรงาม
๓.๔.๒ นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
3.4.3 นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
มีหน้าที่ ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน แฟ้มโครงการ กิจกรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
มาตรฐานที่ ๕ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนรัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
๓.๕.๑ นางพิศมัย
นพคุณ
๓.๕.๒ นางนัยณา
แก้วบ้านดู่
มีหน้าที่ ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน แฟ้มโครงการ กิจกรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม และฝ่ายกิจการนักเรียน

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

36
๔. คณะกรรมการเลขานุการ ประกอบด้วย
๑. นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สนโศรก
กรรมการ
3. นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม
กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา
กรรมการ
5. นางสาวภัณฑิรา บัญดิษรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการการประเมิน และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค
ประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบลงนามเห็นชอบ
ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ฃื่อ-นามสกุล
บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์
นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์
นายกมล พลแสน
นางนุศรา ชะปูเสน
นายครองศักดิ์ นิติไชยโรจน์
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
นางสาวจำนันท์ ไพรงาม

ตำแหน่ง
ผู้จัดการโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้อำนวยการ /กรรมการและเลขานุการ
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(01-ประกาศใชมาตรฐาน-พื้นฐาน-2563)

๑
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คำนำ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ฉบับนี้ได้พัฒนามาจาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประกาศในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม
และกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง คู่มือการประเมิน
คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน ของตัวบ่งชี้
หลักฐานร่องรอยประกอบการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่ ๕ การส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คณะผู้ จั ด ทำหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า มาตรฐานการศึ ก ษาและคู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร จะใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และเพื่อผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานร่องรอยจะได้จัดเก็บได้ถูกต้อง
และครบถ้วนเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมิน ต่อไป

( ซิสเตอร์ จำนันท์ ไพรงาม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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๑

ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตาม
แผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผล
การดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี และ
เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาในการกำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖
สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อ เป็ น หลั ก เที ย บเคี ย งสำหรับ สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เพื่ อให้ เป็ น ไปตามกฎกระทรวง โรงเรีย นมารีย์อนุ ส รณ์ จึงได้ จัดทำประกาศเรื่อง การ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห ารสถานศึกษา และการมี ส่ ว นร่ว มของผู้ เกี่ ยวข้องทั้ ง
บุ คลากรทุกคนในโรงเรีย น ผู้ ป กครอง และชุมชน เพื่อเป็นเป้ าหมายในการพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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๒

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3
.............................................
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
เพิ่มขึ้น)
๑. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (มาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดเพิ่มขึ้น)
๕.๑ ความรัก-เมตตา
๕.๒ ความซื่อสัตย์
๕.๓ ความกตัญญู
๕.๔ การอยู่อย่างพอเพียง

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๔

กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3
-------------------------------------ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๕

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3
ตารางที่ 1 : การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ
- ร้อยละ 86 มีทักษะในการอ่านสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนด
- ร้อยละ 86 มีทักษะในการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนด
- ร้อยละ 90 มีทักษะในการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนด
- ร้อยละ 90 มีทักษะในการคิดคำนวณสูงกว่าเกณฑ์ตามที
สถานศึกษากำหนด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
- ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณใคร่ครวญไตร่ตรองโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการ
อภิปรายความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองและการทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการใช้ห้องสมุดโรงเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองในการทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการทำงานโครงงานม 1 ห้องเรียน
หรือคุณธรรมและโครงงานอื่นๆอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองและการทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการความรู้แบบ STEM
&STREAMSS อยู่ในระดับดีขึ้นไป

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

ดีเลิศ
ดีเลิศ

๒๕๖๓ ]

๖

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 89 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
สื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ร้อยละ 83 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ได้ผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้ผล
การเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 83 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ผล
การเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพล
ศึกษา ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 87 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชัน้ ที่สูงขึน้
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
การทำงานหรืองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
- ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
- ร้อยละ 90 ผู้เรียนเคารพในทุกกติกา
- ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ผิดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

ดีเลิศ

๒๕๖๓ ]

๗

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายตามหลักสูตรของสถานศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 86 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 86 ยอมรับได้อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเชื้อชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านศาสนาในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านภาษาและวัฒนธรรมและประเพณีอยู่ในระดับดีขึ้น
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
- ร้อยละ 87 ของผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
- ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิตอารมณ์และสังคม
- ร้อยละ 86ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมร้อยละ
ช่วงวัย
- ร้อยละ 96 ของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเข้าใจ
ผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 90)
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 88
- โรงเรียนมีการบริหารอัตรากำลังและทรัพยากรทางการศึกษาร้อยละ
86
- โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องร้อยละ 86
- โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบร้อยละ 86
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๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๔) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญวิชาชีพร้อยละ 91
- โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาและเรียนรู้ของผู้เรียนร้อยละ 91
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษาจัดระบบการพัฒนาในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาร้อยละ 92
- สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาร้อยละ 91
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) ครูร้อยละ 95 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
๒) ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
๓) ครูร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน
๔) ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๕) ครูร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
(มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
๑) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติร่องรอยหลักฐาน
- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
เกณฑ์คุณภาพ
- มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
-สถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
-สถานศึกษา มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประ
คุณภาพภายใน
-สถานศึกษา มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1) มีความรักและเมตตา
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรักเมตตาตนเองและผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปัน
และช่วยเหลือผู้อื่น
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสุภาพอ่อนโยน
- ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักให้อภัย
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2) มีความซื่อสัตย์
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป
3) มีความกตัญญู
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความนอบน้อมตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้
ตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
4) อยู่อย่างพอเพียง
- ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

การกำหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่า
เป้าหมาย
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ตารางเทียบเคียง
ตารางเทียบเคียง
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ร้อยละ 80 – ๘9
ระดับ ๓ ดี
ร้อยละ 70 – 79
ระดับ ๒ ปานกลาง
ร้อยละ 60 – 69
ระดับ ๑ กำลังพัฒนา
ร้อยละ ๐ - ๕9
๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
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๑๑

คู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
.....................................................................
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
คำอธิบาย
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มี ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
เกณฑ์การพิจารณา (จำนวนนักเรียน)
๑.๑) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ในแต่ละระดับชั้น
๑.๒) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ในแต่ละระดับชั้น
๑.๓) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น
๑.๔) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น (ฝ่ายวิชาการ)
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ๑. รายงานผลประเมินการอ่านการเขียนระดับชั้น ป.๑-ม.๓
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูผู้สอน ๒. ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ระดับชั้น
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๑๒

วิธีการเก็บรวบข้อมูล

แหล่งข้อมูล
ป.๑ (RT)
3. รายงานผลประเมินการคิดคำนวณ
4. ผลการทดสอบ NT ป.๓ ด้านการคำนวณและภาษา
5. ผลการทดสอบ O-NET ป.๖ วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
6. รายงานผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
7. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
8. หลักสูตรสถานศึกษา
9. แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฃ
10. รายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
เกณฑ์การพิจารณา
๑) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการจำแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรองใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต -ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ๑. รายงานผลการประเมินวัดสมรรถนะด้านการคิดและการ
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
แก้ปัญหา
๒. รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
๓. ผลการสอบ NT ด้านการให้เหตุผล
๔. เอกสารประกอบการสอนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน เช่นการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ผลงานนักเรียน
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๑๓

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เกณฑ์การพิจารณา
๑) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ เช่น
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย 1. โครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูผู้สอน 2. โครงงานคณิตศาสตร์
3. โครงงานวิทยาศาสตร์
4. โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นต้น
5. รางวัลดีเด่นของนักเรียนโล่ เกียรติบัตร ภาพถ่าย ฯลฯ
6. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การพิจารณา
๑) ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๑๔

วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ๑. ผลการวัดสมรรถนะสำคัญด้านการใช้เทคโนโลยี
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒. แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
๓. รายงานผลสัมฤทธิ์วิชาคอมพิวเตอร์.
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑) ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ
ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ วัดผล
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ๑. สารสนเทศของโรงเรียน
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. โปรแกรม Mas School
๓. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น ป.๑- ป.๖
๔. รายงานผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๕. รายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖
๖. รายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๓
๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน แผนงานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
๑.๑ กลุ่มสาระภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๑.๓ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๕ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๑๕

๑.๖ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๗ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๑.๘ กลุ่มสาระศิลปะ
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
๑) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต ผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ๑. รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ป.๖, ม.๓
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. ปพ.๑
๓. ปพ.๒
4. เอกสาร ภาพถ่าย ฯลฯ
5. โครงการ/กิจกรรม....................
ประเด็นที่ ๑. ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑ ) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
๑.ร้อยละของ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มี
ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม (ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด)
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๑๖

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน (ขาด, ลา, มาสาย,
ป่วย, หนีเรียน)
3. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
4. รายงานผลการดำเนินการธารน้ำใจสู่ชีวิต ธารจิตสูช่ ุมชน
5. รายงานผลการดำเนินการฟังธรรมเข้าพรรษา
6. สมุดบันทึกความดีของนักเรียน
7. โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย ฯลฯ
8. โครงการ/กิจกรรม.....
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
เกณฑ์การพิจารณา
๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย -๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงค์ ข้อ ๗
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. รายงานการดำเนินโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๓. รายการร้อยละของนักเรียนที่สวมใส่ผ้าไทยในวันอังคาร
๔. จำนวนแผนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๑๗

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เกณฑ์การพิจารณา
๑ ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประเพณี (สาระสังคม)
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย 1. เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญ เช่น ใบงาน แผนการ
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
จัดการเรียนรู้
2. สรุปรายงานงานกีฬาภายใน “แคนาเกมส์”
3. สรุปรายงานกิจกรรมวันเด็ก
4. สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๕. สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ
๖. สรุปรายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
๘. สรุปรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๑
๙. สรุปรายงานโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
๑๐. โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย ฯลฯ
๑๑. โครงการ/กิจกรรม....
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
เกณฑ์การพิจารณา
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมะสมในแต่ละช่วงวัย
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๑๘

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ๑. รายงานสรุปผลการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถะภาพ
3. รายงานผล SDQ
4. ผลการประเมินด้านทักษะชีวิต
5. สรุปรายงานกิจกรรมให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค
นักเรียน-ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
6. ภาพถ่ายกิจกรรม
7. สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
8. เกียรติบัตร โล่ รางวัล
9. โครงการ /กิจกรรม.......
๒. ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อื่น
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย -แบบบันทึกสรุปผู้เรียนเป็นรายบุคคล ะ ป.๑-ม.๓
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
-เกียรติบัตร โล่ รางวัล
-โครงการ /กิจกรรม.......

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๑๙

มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ
คำอธิบาย
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ประเด็นที่ ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ร่องรอยหลักฐาน
๑. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
๒. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และต้นสังกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๓. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น
๔. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล และต้นสังกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๕. สถานศึกษามีพันธกิจไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น
๖. สถานศึกษามีพันธกิจไว้ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล และต้นสังกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๗. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการในการการกำหนดเอกลักษณ์ นโยบาย
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๙. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๑๐. สถานศึกษาสำรวจความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อผลการ
ดำเนินงาน

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๐

ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต -ครู ผู้บริหาร ชุมชนท้องถิ่น
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ๑. เอกสารหลักฐานข้อ ๑-๑๐
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
๑. สรุปรายงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
๒๕๖๓
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๓. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี ๒๕๖๑
๔. งานวิจัย “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)
๖. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเด็นที่ ๒.๒ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๑

ร่องรอยหลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. โครงสร้างการบริหารงาน
๔. คำสั่งแต่งตั้งการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
๕. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๖. การติดตามตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานการประเมินผลงาน/
โครงการ/กิจกรรม
๘. การบริหารอัตรากำลัง และทรัพยากรทางการศึกษา
๙. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๐.ระบบนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ระดับคุณภาพรายข้อ
ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม

ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์/การสอบ/การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

แหล่งข้อมูล
-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ร่องรอย เอกสาร หลักฐานปรากฏ ข้อ ๑-๑๐
-อื่น ๆ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๒

ประเด็นที่ ๒.๓) การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
ร่องรอยหลักฐาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
๒. การลงนามรับรองหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๓. รายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๕. คู่มือบริหารงานวิชาการ
๖. คู่มือวัด-ประเมินผล
๗. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
๘. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๙. บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ
๑๐. การเรียนแบบกลุ่ม การจัดกิจกรรมกลุ่ม
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
๒. การสังเกต
๓. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
-ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครู
-การจัดการเรียนการสอน
- ร่องรอย เอกสาร หลักฐานปรากฏ ข้อ ๑-๑๐
-อื่น ๆ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๓

ประเด็นที่ ๒.๔ ) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ร่องรอยหลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. โครงสร้างการบริหารงาน
๔. แผนงานพัฒนาบุคลากร
๕. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
๖. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน
๗. แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม
๘. สถิติบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยรายครั้ง/ชั่วโมง
๙. แบบสรุปความรู้หลังการเข้ารับการฝึกอบรม
๑๐. ร่องรอยของการขยายผลการฝึกอบรม/พัฒนาตนเอง
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
-ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย -ร่องรอย เอกสาร หลักฐานปรากฏ ข้อ ๑-๑๐
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ - สรุปรายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. สรุปแผนงานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สรุปแผนงานวัย นโยบาลและแผน
3. สรุปแผนงานระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร
4. สรุปแผนงานพัฒนาบุคลากร
5. สรุปแผนงานประเมินบุคลากร
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๔

วิธีการเก็บรวบข้อมูล

แหล่งข้อมูล
6. สรุปรายงานแผนงานเสริมสร้างขวัญกำลังใจและ
จำหน่ายบุคลากร
7. รายงานตนเองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
-ฯลฯ

ประเด็นที่ ๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความ
มั่นคง แข็งแรง เครื่องดับเพลิง ลิฟท์ มีการตรวจเช็ค
๒.สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี (เช่น
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ฯลฯ)
๓. สภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น
๔. มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภายในสถานศึกษา
๕. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
๖. ห้องสมุดมีการสร้างบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๕

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย - แฟ้มเอกสาร แผนงานของฝ่ายอาคารสถานที่
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ - แบบบันทึกการกำกับติดตามงานอาคารสถานที่
- บันทึกการประชุม คำสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สรุปแผนงานบริหารฝายบริหารงานทั่วไป
- สรุปแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- สรุปแผนงานโสตทัศนูปกรณ์
- สรุปแผนงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
- สถิติการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- สถิติการเข้าห้องสมุด ฯลฯ
ประเด็นที่ ๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ร่องรอยหลักฐาน
๑. กำหนดผู้รับผิดชอบจัดระบบสารสนเทศ
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูล
๓. จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้
๔. นำข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นำข้อมูล
สารสนเทศสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดย
เกิดจากความร่วมมือของบุคคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง)
๕.จัดให้มีบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย (มีแบบบันทึกการให้รับข้อมูลสารสนเทศ)

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๖

ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการนำ
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่อง - หลักฐานข้อ ๑-๕
ร่อยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง - เอกสาร/รูปแบบการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ประจักษ์
สถานศึกษา
- สารสนเทศโรงเรียน
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- สรุปรายงานระบบเครือข่าย
- สรุปรายงานสารสนเทศ
- สรุรายงานกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
- สรุปรายงานกิจกรรมประเมินการเรียนการสอนเทคโนโลยี
- สรุปรายงานโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี
- สรุปรายงานโครงการอับเกรดคอมพิวเตอร์
- วารสารประจำปี
- สรุปรายงานแผนงานประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับ
- วารสาร
- สถานีวิทยุสาธารณะ เพื่อการศึกษา ๑๐๕ MHz
- ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ ต่าง ๆ
1. เว็บไซต์ www.ms.ac.th
2. Facebook โรงเรียน
https://www.facebook.com/marieanusorn

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๗

มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คำอธิบาย
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ประเด็นที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต
เกณฑ์การพิจารณา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ร่องรอยหลักฐาน
๑.ร้อยละของครูที่มีวางแผนการจัดการเรียนรู้
๒.ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมกลุ่ม –กิจกรรม
ทดลอง
กิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วม)
๓.ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกทักษะ แสดงออก การนำเสนอผลงาน การให้
นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
๔.ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
๕.ร้อยละของครูที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๖.ร้อยละของครูที่ใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๘

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย ๑. รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และ
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
๒. รายงานแผนงานการนิเทศการเรียนการสอน และแหล่ง
การเรียนรู้
๓. รายงานแผนงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
๔. รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน
แบบ Stem and stream
๕. รายงานแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖. รายงานแผนงานการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นที่ ๓. ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ร่องรอยหลักฐาน
๑. แฟ้มงาน รูปภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. แฟ้มงานรูปภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมของครูที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๓. แฟ้มงานสายชั้น ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่เชิญวิทยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาให้ความรู้นักเรียน
๔. แฟ้มงานสายชั้น ของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
๕. สรุปผลการดำเนินงานแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี ๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๒๙

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย ๑. รายงานแผนงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เรียนรู้
๒. รายงานกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
๔. รายงานกิจกรรมการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
๕. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
ประเด็นที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
เกณฑ์การพิจารณา
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ครูผู้สอนจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. ครูผู้สอนดำเนินการสอนอย่างเป็นระบบ
๓. ครูมีการสร้างวินัยในชั้นเรียนให้กับผู้เรียน
๔. ครูที่ได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างคน
๕. ครูที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
๖. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
๗. ผู้เรียนมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน
๘. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
๙. สมาชิกในชั้นเรียนมีความเคารพกัน
๑๐. ผู้เรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๐

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย ๑. สรุปรายงานแผนงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. สรุปรายงานแผนงานวิจัยในชั้นเรียน
๓. สรุปรายงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน
๑. สรุปรายงานการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปรายงานการนิเทศการเรียนการสอน
๓. คู่มือวัดและประเมินผล
๔. การตรวจให้คะแนนชิ้นงาน
ผลงานของนักเรียน
ประเด็นที่ ๓.๔ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณา
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
ร่องรอยหลักฐาน (จำนวนครู)
๑.ร้อยละของครูที่มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
๒.ร้อยละของครูที่มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
๓. ร้อยละของครูที่ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ
การจัดการเรียนการสอน
๔. ร้อยละของครูที่ให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๕. ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๑

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย ๑. สรุปรายงานการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. สรุปรายงานการนิเทศการเรียนการสอน
๓. คู่มือวัดและประเมินผล
๔. การตรวจให้คะแนนชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน
ประเด็นที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ร่องรอยหลักฐาน (จำนวนครู)
๑. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๒. ร้อยละของครูที่ให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. ร้อยละของครูได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้กับผู้เรียน
๔. ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
๕.ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอ
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๒

มาตรฐานที่ ๔
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
คำอธิบาย
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผุ้มี
ส่วนเกีย่ วข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นที่ ๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การพิจารณา
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติร่องรอยหลักฐาน
๒ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
๓ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ร่องรอยหลักฐาน
๑. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศใช้มาตรฐาน การกำหนดค่า
เป้าหมาย
๒. มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
๓. มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. มีการดำเนินงานตามแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี
การศึกษาละ
๑ ครั้ง
๗. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประคุณภาพภายใน
๘. มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๙. มีคำสั่งแต่งตั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คำสั่งแต่งตั้งการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
/การจัดทำแผน/การจัดทำระบบสารสนเทศ/ การรับผิดชอบโครงการ-กิจกรรม/ การติดตาม
ตรวจสอบ/การจัดทำรายงานประจำปี/ ประกาศการใช้มาตรฐาน/ ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน)
๑๐. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๓

ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย ๑. สรุปรายงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒๕๖๓
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๓. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี ๒๕๖๓
๔. งานวิจัย “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)
๖. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๗. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๙. คู่มือการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๐. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๓
๑๑. แผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑๒. สรุปค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/หน่วยงาน
๑๓. สรุปรายงานการนิเทศการเรียนการสอน
๑๔. รายงานการประชุม

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๔

มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน (มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
คำอธิบาย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนรู้จักรัก-เมตตา มีความซื่อสัตย์
มีความกตัญญู และการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
ประเด็นที่ ๕.๑ การจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน รัก -เมตตา
เกณฑ์การพิจารณา
๑นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจรักเมตตาต่อผู้อื่น มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
ร่องรอยหลักฐาน
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ร้อยละของครูที่บันทึกการสอนโฮมรูมของครูประจำชั้น
๒. ผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก-เมตตาของฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมสรุปผล
๓. โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายอภิบาลที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจรักเมตตาต่อผู้อื่น มีความ
โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ประเมิน/สรุปผล
ระดับคุณภาพรายข้อ ๒ ดีเยี่ยม
๑.๕ ดี
๑ พอใช้
๐.๕ ปรับปรุง
รวมเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่า ๔๙
กำลังพัฒนา
๕๐-๖๔
ปานกลาง
๖๕-๗๙
ดี
๘๐-๘๙
ดีเลิศ
๙๐ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายอภิบาล ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย - แฟ้มงานฝ่ายอภิบาล
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ - สมุดบนทึกการสอนคาบโฮมรูมของครูประจำชั้น
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ
1. กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ พิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา
และจัดบรรยากาศคาทอลิก
2. กิจกรรมแบ่งปันพระวาจา
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๕

วิธีการเก็บรวบข้อมูล

แหล่งข้อมูล
3. กิจกรรมส่งเสริมความรัก เลื่อมใส ศรัทธาต่อ
ศาสนาที่ตนนับถือและอธิฐานภาวนา
4. กิจกรรมเรารักโรงเรียนของเราและจิตอาสา
5. กิจกรรมเรารักช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่
ผู้ปกครองที่บ้าน
6. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
7. กิจกรรมเยี่ยมคนชรา เด็กกำพร้า คนเจ็บป่วย คน
ยากไร้ และผู้ประสบภัย
8. กิจนกรรมเคารพศพผู้ปกครองนักเรียน ญาติครู
พนักงาน
9. โครงการมารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน
10. โครงการคริสตมาสสู่ชุมชน
11. โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
12. โครงการเยี่ยมบ้าน
13. โครงการศาสนสัมพันธ์พุทธ คริสต์ อิสลาม
14. ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน S.D.Q.
15. กิจกรรมเยี่ยวยานักเรียนกลุ่มเสี่ยง
16. กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม

ประเด็นที่ ๕.๒ การจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนด้าน ความซื่อสัตย์ (มีวินัย)
เกณฑ์การพิจารณา
๑ นักเรียนเป็นผู้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ประพฤติตนตรงไปตรงมามีความ
จริงใจ การไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ร้อยละของครูที่บันทึกการสอนโฮมรูมของครูประจำชั้น
๒. ผลการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น/สรุป
๓. โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
ประเมิน/สรุป

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๖

ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย -แฟ้มงานฝ่ายกิจการนักเรียน
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ -สมุดบนทึกการสอนคาบโฮมรูมของครูประจำชั้น
-สรุปผลโครงการที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์
1. กิจกรรมธนาคารความดี
2. กิจกรรมของหายได้คืน
3. กิจกรรมระเบียบวินัย (การเข้าแถว การเดินแถว)
4. กิจกรรมมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำความดี
5. กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
6. กิจนกรรมพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความดี
7. โครงงานคุณธรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรม
-ภาพถ่ายกิจกรรม
-ฯลฯ
ประเด็นที่ ๕.๓ การจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนด้าน ความกตัญญู
เกณฑ์การพิจารณา
๑ นักเรียนเป็นผู้มีใจกตัญญูรู้จักบุญคุณ การตอบแทนผู้มีพระคุณ ได้แก่บิดามารดา
ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๗

ร่องรอยหลักฐาน
๑.ร้อยละของครูที่บันทึกการสอนโฮมรูมของครูประจำชั้น
๒. ผลการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาความกตัญญู /สรุป
๓. โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีใจกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ/สรุป
ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย - แฟ้มงานฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ - สรุปผลโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญู
1. กิจกรรมเทิดทูนพระคุณครู
2. กิจกรรมส่งเสริมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
3. กิจนกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมตอบแทนคุณโรงเรียน
5. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6. กิจกรรมลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยงยาเสพติดและ
อบายมุข
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
-ภาพถ่ายกิจกรรม
-ฯลฯ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๘

ประเด็นที่ ๕.๔ การจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ด้าน อยู่อย่างพอเพียง
เกณฑ์การพิจารณา
นักเรียนรู้จักประหยัด การอดออม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ร้อยละของครูที่บันทึกการสอนโฮมรูมของครูประจำชั้น
๒. ผลการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการอยู่อย่างพอเพียง /สรุป
๓. โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักประหยัด การอด
ออม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ประเมิน/สรุป
ระดับคุณภาพรายข้อ
รวมเฉลี่ยร้อยละ

๒ ดีเยี่ยม
ร้อยละ
น้อยกว่า ๔๙
๕๐-๖๔
๖๕-๗๙
๘๐-๘๙
๙๐ ขึ้นไป

๑.๕ ดี

๑ พอใช้

๐.๕ ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครู นักเรียน
๒. การสังเกตเอกสารหลักฐานร่องร่อย - แฟ้มงานฝ่ายกิจการนักเรียน
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ -สมุดบันทึกการสอนคาบโฮมรูมของครูประจำชั้น
-สรุปผลโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความพอเพียง
1. กิจกรรมออมเงินทุกวันหมั่นทำบัญชี
2. กิจกรรมเครดิตยูเนี่ยนมารีย์
3. โครงการล้างจานคือล้างใจ
4. กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย์
5. กิจกรรมลด ละ เลิก ความโลภ
6. กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
-ภาพถ่ายกิจกรรม
-ฯลฯ
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๓๙

คณะผู้จัดทำ
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ-สกุล
บาทหลวง สุรชัย เจริญพงศ์
ซิสเตอร์ จำนันท์ ไพรงาม
นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
นางพิศมัย นพคุณ
นางภริตพร นวลเท่า
นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
นายจตุพล อ่อนสีทัน
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วอำไพ
นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์
นางอัญชิสา ยืนยง
นางสาวดวงใจ แสนกล้า

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานดำเนินการ
รองประธานดำเนินการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๔๐

คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 49 / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------------ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงาน
ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนไทย
และการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกทุ กระดับ จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรีย น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1. บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2. ซิสเตอร์จำนันท์
ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
5. นางพิศมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
6. นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
7. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
8. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวธัญลักษณ์ แก้วอำไพ
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย
๑. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ
2. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
กรรมการ
3. นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์
กรรมการ
4. นางอัญชิสา ยืนยง
กรรมการ
5. นางสาวดวงใจ แสนกล้า
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๔๑

๓. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
1. บาทหลวง สุรชัย เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2. ซิสเตอร์ จำนันท์ ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
ประธานคณะกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
รองประธานคณะกรรมการ
5. นางพิศมัย นพคุณ
กรรมการ
6. นางภริตพร นวลเท่า
กรรมการ
7. นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
กรรมการ
8. นายจตุพล อ่อนสีทัน
กรรมการ
9. นางสาวธัญลักษณ์ แก้วอำไพ
กรรมการ
10. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
กรรมการ
11. นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์
กรรมการ
12. นางอัญชิสา ยืนยง
กรรมการ
13. นางสาวดวงใจ แสนกล้า
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา
สังคม และชุมชนมาเป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๔. คณะกรรมการเลขานุการ ประกอบด้วย
๑. นางสาวดวงใจ แสนกล้า
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว
กรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว
กรรมการ
4. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการประเมิน และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ขอให้ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๔๒

รายชื่อแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 49 / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------------1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
2. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
3. นางพิศมัย นพคุณ
4. นางภริตพร นวลเท่า
5. นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
6. นายจตุพล อ่อนสีทัน
7. นางสาวธัญลักษณ์ แก้วอำไพ
8. นางสาวดวงใจ แสนกล้า
9. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
10. นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์
11. นางอัญชิสา ยืนยง
12. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว
13. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

[ มาตรฐานการศึกษา/คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ]

๔๓

คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 50 / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------------ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ให้โรงเรียน
จั ดให้ มีร ะบบการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ กษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึก ษาของแต่ล ะ
สถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย
1. บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2. ซิสเตอร์จำนันท์
ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
5. นางพิศมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
6. นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
7. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
8. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวธัญลักษณ์ แก้วอำไพ
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการในการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย
๑. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ
2. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
กรรมการ
3. นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์
กรรมการ
4. นางอัญชิสา ยืนยง
กรรมการ
5. นางสาวดวงใจ แสนกล้า
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเรื่องวิธีการประเมิน การเก็บข้อมูล
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๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๓.๑.๑ นางสาวมะลิ
ทนกระโทก
๓.๑.๒ นางสาวพิมรดา แวดล้อม
๓.๑.๓ .นางภริตพร
นวลเท่า
มีหน้าที่ ตรวจข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน
แฟ้มโครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายวิชาการ งานวัดผลประเมินผล
และงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๓.๒.๑ นายจตุพล
อ่อนสีทัน
๓.๒.๒ นางดวงใจ
แสนกล้า
๓.๒.๒ นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
มีหน้าที่ ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน แฟ้มโครงการ
กิจกรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๓.๑ นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
๓.๓.๒ นางสาวยุพา ชุมเสนา
๓.๓.๓ นางสาวธัญญานุช เกิดผล
มีหน้าที่ ตรวจข้อมูลครูผู้สอนเป็นรายบุคคล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการ
ประเมินมาตรฐาน แฟ้มโครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายวิชาการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๓.๔.๑ นางสาวจำนันท์ ไพรงาม
๓.๔.๒ นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
3.4.3 นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
มีหน้าที่ ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน แฟ้มโครงการ
กิจกรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
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มาตรฐานที่ ๕ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนรัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
อยู่อย่างพอเพียง
๓.๕.๑ นางพิศมัย
นพคุณ
๓.๕.๒ นางวิจิตร
อาสาสุข
๓.๕.๓ นางมลฤดี
เฮงขวัญ
มีหน้าที่ ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยตามคู่มือ เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน แฟ้มโครงการ
กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม และฝ่ายกิจการนักเรียน
๔. คณะกรรมการเลขานุการ ประกอบด้วย
๑. นางสาวดวงใจ แสนกล้า
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว
กรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว
กรรมการ
4. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการการประเมิน และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ขอให้ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 50 / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------------1. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
2. นางภริตพร
นวลเท่า
3. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
4. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
5. นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
6. นางสาวยุพา ชุมเสนา
7. นางสาวธัญญานุช เกิดผล
8. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
9. นางพิศมัย
นพคุณ
10. นางสาวพิมรดา แวดล้อม
11. นางสาวดวงใจ แสนกล้า
12. นางสาวมะลิ ทนกระโทก
13. นางวิจิตร
อาสาสุข
14. นางมลฤดี
เฮงขวัญ
15. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว
16. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว
17. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
18. นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์
19. นางอัญชิสา ยืนยง
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แบบลงนามเห็นชอบ
ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ฃื่อ-นามสกุล
บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์
นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์
นายกมล พลแสน
นางนุศรา ชะปูเสน
นายครองศักดิ์ นิติไชยโรจน์
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
นางสาวจำนันท์ ไพรงาม

ตำแหน่ง
ผู้จัดการโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้อำนวยการ /กรรมการและเลขานุการ
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ลงมือชื่อ

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1 / 2564
วันศุกร์ท่ี 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 น – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
1. บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์
2. นายกมล พลแสน
3. นายพีรวัฒน์ เศวตรพัชร์
4. นางนุศรา ชะปูเสน
5. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
6. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
7. นางสาวจำนันท์ ไพรงาม

ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผูจ้ ัดการ/ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนครู
ผู้แทนครู
ผู้อำนวยการ / เลขานุการ

คณะกรรมการลาประชุม
1. นายครองศักดิ์ นิติไชยโรจน์

ผู้แทนผู้ปกครอง (ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ประธานในที่ ประชุม นำสวดภาวนาเพื่อเริ่มการประชุม และ
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน จากนั้นบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์จำนันท์
ไพรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ในนามโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้มอบกระเช้า
เป็นกำลังใจและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ แสดง
ความยินดีกับนางนุชศรา ชะปูเสน ผู้ท รงคุณ วุฒิ โอกาสได้ รับพระราชทานเครื่อ งราชอิ สริย าภรณ์ อันมี
เกียรติยศยิ่ง ชั้นสายสะพายในปีนี้ด้วย และร่วมเป็นกำลังใจให้กับท่านพีระวัฒน์ เศวตพัชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในโอกาสเกษี ยณอายุ ราชการ เป็ น โอกาสที่ ภ าคภู มิ ใจ ที่ ท่ านได้ อุ ทิ ศ ตน ทุ่ ม เททำงานอย่ างหนั ก ตลอด
ระยะเวลาในการรับราชการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 มีนาคม 2564)

1

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 :
ซึ่งกระผมก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเพื่อรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ
ยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริ พิ ัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระราชวังสวนดุสติ ในวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สำหรับการการจัดงานเฉลิมฉลองนั้นเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกติ
2) โรงเรีย นมารีย์อนุส รณ์ มี การพั ฒ นาในด้ านอาคารสถานที่ ได้ก่ อ สร้างอาคารเรีย น
อนุบาล 2 ชั้น : ซึ่งเดิมอาคารเรียนอนุบาลเป็นรูปตัว L และทางโรงเรียนได้ก่อสร้างเพิ่มอีกฝั่ง ให้เป็นรูปตัว
U ซึง่ ชั้นล่างเป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนอนุบาล ชั้นบนเป็นห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน ซึ่งการก่อสร้างได้
เริ่มมาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 8 เดือน ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการให้ทัน
ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้
3) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ICEP และ MEP
: ในระดับอนุบาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ใช้บริการของบริษัท MAKE A WIT(ผลิตปัญ ญา) ในระดับประถม
ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาใช้ บ ริก ารของบริษั ท BFITF และสำหรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2564 เป็ น ต้ น ไป โรงเรี ย น
มารีย์อนุสรณ์ จะทำการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ICEP ระดับอนุบาลปีที่ 1 – ระดับอนุบาล 3
ระดับละ 3 ห้องเรียน เน้นภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 3 คาบ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเอง เนื่องจาก
โรงเรียนไม่ต่อสัญญากับทางบริษัท MAKE A WIT รายละเอียดจะได้ทราบจากฝ่ายวิชาการ ในวาระที่ 6 ต่อไป
4) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ GIFTED : โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียน จำนวน 40 คน ปีต่อไปก็จะเลื่อนเป็นระดับชั้น ป5-ป.6
ตามลำดับ รายละเอียดจะได้ทราบจากฝ่ายวิชาการในวาระที่ 6 ต่อไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 /2563
(เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) ดังเอกสารแนบหมายเลข 1
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563)
- ไม่มี-

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 มีนาคม 2564)

2

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563
นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน รายงานสรุปผล
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 )
รายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 2
4.2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 25623
นางปิยะนุช สังข์ ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน รายงานสรุปการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตั้งแต่
ภาคเรีย นที่ 1 จนถึงภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนได้ด ำเนินการครบทุ กกิ จกรรม รวมถึงกิ จกรรมพั ฒ นาผู้เรีย น
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมได้ครบตามแผนงานที่กำหนดไว้ในปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดเอกสารแนบ
หมายเลข 3
4.3 สรุปผลการใช้จ่ายเงินโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2563
นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน รายงานสรุปผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 4
4.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปีการศึกษา 2564
นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน รายงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียด เอกสารแนบหมายเลข 5
4.4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
4.4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน
4.4.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสั่งซื้อหนังสือและตรวจรับหนังสือเรียน
4.4.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม)
4.4.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม)
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติรับทราบ
4.5 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report :
SAR) นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 เบื้องต้น
ดังต่อไปนี้ จากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 มีนาคม 2564)
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ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ดีเลิศ
สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม
ยอดเยีย่ ม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ยอดเยียม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
5.1 จำนวนนักเรียนที่มสี ิทธิ์รับเงินอุดหนุน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563
ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เอกสารแนบหมายเลข 6
5.1.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมด ณ 10 ธันวาคม 2563 จำนวน 3,058.- คน
โดยแยกเป็นระดับ ดังนี้
ระดับเตรียมอนุบาล
57 คน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 มีนาคม 2564)
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ระดับชั้นอนุบาล
638 คน
ระดับชั้นประถมศึกษา
2,021 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 342 คน
5.1.2 จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ 10 ธันวาคม 2563
จำนวน 3,001.- คน โดยแยกเป็นระดับ ดังนี้
ระดับชั้นอนุบาล
638 คน
ระดับชั้นประถมศึกษา
2,021 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 342 คน
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่ได้รับอุดหนุน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1) เด็กชาย ชาร์ล อารักษ์ นิตติ้ง
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/7
2) เด็กชาย แอร์ตั้น แอนดรูว์ เพียร์สัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
3) เด็กหญิง สินา ชไนเดอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.2 จำนวนนักเรียนที่มสี ิทธิ์รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (จำนวนนักเรียนประมาณการ
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารแนบหมายเลข 7

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.3 การขอรับการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามประมาณการ เอกสารแนบหมายเลข 8

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.4 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
ไม่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

5.5 ประกาศค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนบหมายเลข 9
นางนุศรา ชะปูเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ : สอบถามเรื่องการเรียนการสอนในช่วงแรกที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด -19 ทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ดำเนินการอย่างไร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 มีนาคม 2564)
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บาทหลวงสุ รชั ย เจริญ พงศ์ ผู้จัด การโรงเรี ย นมารีย์ อ นุ ส รณ์ ชี้ แจงดั งนี้ : โรงเรีย นมารี ย์
อนุสรณ์ได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารกลางวัน โดยคิดจากค่าอาหารต่อเทอม /คิดจากจำนวน
วันเป็นจำนวน 10 วัน ที่หยุดเรียนกรณีพิเศษ โดยนำไปเป็นส่วนลดค่าอาหารในปีการศึกษา 2564 สำหรับ
นัก เรียนที่ จบการศึ กษาปีการศึก ษา 2563 และนัก เรียนที่ ลาออก โรงเรียนดำเนินการโดยคื นเป็นเงินสด
สำหรับค่ากิจกรรมเรียนพิเศษอื่น ๆ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอนชดเชย เช่น การเรียนว่ายน้ำ การเรียน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ครูสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล ผู้แทนครู กล่าวชี้แจง : ทางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่อง
ส่วนลดค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ทราบเป็นจดหมายเวียน
อีกครั้งหนึ่ง
คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้จัดการ /ประธาน กล่าวชี้แจง : สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่ยังไม่มาติดต่อรับส่วนลดค่าอาหาร ทางโรงเรียนจะนำไปลดให้
ในปีการศึกษาถัดไป
และขอแจ้งรายการเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2564
1) รายการค่าเรียนว่ายน้ำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2) รายการที่ 16 ค่าเรียนหลักสูตรพิเศษ วิทย์-คณิต (GIFTED) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

5.6 ประกาศการดำเนินการใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
เอกสารแนบหมายเลข 10
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.7 แผนงาน/โครงการ เพื่อนำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 ด้าน
ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนบหมายเลข 11

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.8 แผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนบหมายเลข 12

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 มีนาคม 2564)
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5.9 รับรองตราสารจัดตัง้ นิติบุคคลของโรงเรียนในระบบของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารแนบหมายเลข 13
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1– ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ เอกสารแนบหมายเลข 14
6.1.1 โครงสร้างห้องเรียนพิเศษ ICEP
6.1.2 โครงสร้างห้องเรียนพิเศษ MEP
6.1.3 โครงสร้างห้องเรียนพิเศษ GIFTED
ท่านกมล พลแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอสอบถามเป้าหมาย ความคิดเห็น ดังนี้
1. การก้าวขึ้นบันไดก้าวแรก นั้นก้าวยาก แต่มารีย์อนุสรณ์ได้กา้ วผ่านบันไดขั้นที่ 2 ไปแล้ว เชื่อว่าคง
จะไปถึงดวงดาว ไปคว้าดาวให้ได้ ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการพิจารณาไว้เป็นอย่างดี
2. โครงการทัศนศึกษา ทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนใหญ่ แต่ตั้งงบประมาณต่ำ
ถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคไหน เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวทะเล ที่มี
ระยะทางไกล ซึ่งบางครัง้ ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ มีการเลือกตั้งงบประมาณไว้พอสมควร ผมอยากสอบถาม
ว่าปีที่ผ่านมาตั้งงบประมาณไว้ 400,000.- กว่าบาท ถือว่าต่ำ เนื่องจากเป็นโรงเรียนใหญ่ และในปีนี้ ตั้งไว้
650,000.- บาท อยากสอบว่าทางโรงเรียนมีนโยบาย หรือเป้าหมายย่างไรครับ
3. เรื่องอาหารเสริม (นม) ผมเห็นผู้ปกครองที่เป็นเพื่อน หรือญาติพี่น้อง เวลาผมไปเยี่ยมพบปะที่บ้าน
แล้วพบเห็นนมโรงเรียนกองอยู่ที่บ้านเยอะมาก น้องไม่ดื่ม เพราะบอกว่ามันไม่อร่อย อยากทราบถึงคุณภาพ
ของนมเป็นอย่างไร ทำไมเด็กนักเรียนนำนมไปดื่มที่บ้านแล้วไม่ยอมดื่ม อยากรู้ความคิดเห็นของทางโรงเรียน
ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม ผู้อำนวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ : ตอบคำถาม ข้อที่ 1 ขณะนี้ทาง
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กำลังร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือกันอยู่ ซึ่งทางโรงเรียนได้พัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้
เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ และให้ผู้ปกครองเกิดความประทับใจที่สุด
เรื่องอาหารเสริม (นม) ทางโรงเรียนจะสั่งเป็นพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมที่โรงเรียน
และถ้าปิดเรียน โรงเรียนจะสั่งเป็นนม UHT (นมกล่อง) ให้นักเรียนไปดื่มที่บ้าน
การรับรองหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน/เลขานุการ ชี้แจงดังนี้ : หลักสูตรการเรียนการ
สอนที่ใช้สอนสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ครูจะต้องไปเรียนรู้เด็กอายุตั้งแต่ 1-9 เดือนก่อน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 มีนาคม 2564)
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เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก เตรียมอนุบาล ว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร
มีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเข้าสู่ชั้นอนุบาลในลำดับต่อไป
ทางโรงเรีย นมารีย์อ นุ ส รณ์ และคุ ณ ครู ร ะดั บ ปฐมวั ย ได้ ร ะดมความคิ ด และดำเนิ นการ ได้ จั ด ทำ
หลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 3 ปี ตามคำแนะนำของ
ท่านศึกษานิเทศก์ ที่ได้มาทำการนิเทศ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ประชุม พิจารณาในการประชะชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำ
กว่า 3 ปี ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ได้
คุณ ครูสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล ชี้แจง : สำหรับโครงการทัศนศึกษา ฝ่ายวิชาการไม่ได้จัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น เนื่องจากโรงเรียนเอกชนไม่สามารถจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นได้เหมือนโรงเรียนรัฐบาล แต่ทาง
โรงเรียนจะใช้วิธีบูรณาแทน มีคำถามว่าทำไมโรงเรียนใช้งบประมาณไม่มาก เนื่องจากทางโรงเรียนไม่ได้ จัดไป
ในที่ ไ กลมาก แต่ โรงเรี ย นจั ด ในสถานที่ ท้ อ งถิ่ น บุ รี รั ม ย์ แล้ ว นำมาบู ร ณาการในหลั ก สู ต รของโรงเรี ย น
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเหมาะสมของสถานการณ์ในปัจจุบัน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการ/เลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผูท้ ำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 มีนาคม 2564)
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คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา)

คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 34/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล
ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละมาตรฐาน ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานประกอบด้วยคณะกรรมการดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ซิสเตอร์จำนันท์
ไพรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
นางพิศมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลฯ
กรรมการ
นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
กรรมการ
นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วอำไพ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
กรรมการ
นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑ นางสาวจำนันท์ ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ

๒.๒ ดร.พิรุณ
เรืองไพศาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์รักษ์
กรรมการ
๒.๓ นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตสวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๒.๔ นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ
กรรมการ
๒.๕ นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฯ
กรรมการ
๒.๖ นางพิสมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลฯ
กรรมการ
๒.๗ นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
๒.๘ นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
กรรมการ
๒.๙ นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
ครู
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวดวงใจ แสนกล้า
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วิเคราะห์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๑. นางภรภัทร
แก่งสันเทียะ
๒. นางเยาวมาลย์
บุญผาง
๓. นางดวงจันทร์
ชุบรัมย์
๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๑. นางทัศนีย์
ฉ่ำสันเทียะ
๒. นางสาวยุพาพร
สอวิหก
๓. นางนัตยา
โซ่ไธสง
๔. นางสาวอำไพ
เภาตะนะ
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๑. นาสาววัชรพรรณ ระตาภรณ์
๒. นางสาวฉัตรแก้ว เปกรัมย์
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. นางสาวระพีพร
จำปาพันธ์
๒. นางสาวปิยะนุช
ทองทั่ว

๓. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑. นางลำเพยพรรณ
พิมพ์จันทร์
๒. นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร
๓. นางสาวพจนา
ศรีกระทุ่ม
๔. นางสมพิศ
หมวดประโคน
๕. นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์
๖.. นางปาริชาติ
วาปีโส
๗. นางสาวดวงใจ
แสนกล้า
๘. นางสาวภาริณี
วรรณทวี
๙. นางอุไรวรรณ
ธนูศร
๑๐. นายวิรัช
หมวดประโคน
๑๑. นายสมจิตร
เวียงใต้
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑. นางสาวยุพา
ชุมเสนา
๒. นางสาวโสรญา
สีอุเป
๓. นางสาวสุมิตรา
ปลื้มกมล
๔. นายเทพตรีชา
ศรีคุณ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (นางภริตพร นวลเท่า)
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๑. นางเพ็ญศรี
มะนิตรัมย์
๒. นางสมพิศ
หมวดประโคน
๓. นางสาวอารดาหิรัญศดานันท์
๔. นางสาวธัญจิรา
ทองเรือง
๕. นายสุรเสกข์ อินทร์ประโคน
๖. นางสาวกัลยา
มั่งคั่ง
๘. นายจักรภัทร
ศรีอินทร์
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๑. นางมนทกานต์
ดาทอง

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางสาวพัชรินทร์
นางสาวจิรุดาภรณ์
นางสาวสุภาภรณ์
นายฐาปนัจ
นางอภิญญา

พวงเพ็ชร
เพิ่มสุขพัฒน์
แก้วน้อย
ขีรัมย์
วิชัยรัมย์

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๑. นางภริตพร
นวลเท่า
๒. นางสาวสาลินี
เชื่อมรัมย์
๓. นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว
๔. นางพรรณี
คืนดี
๕. นางสาวตรีรัตน์
ประทุมตรี
๖. นางอรดี
ศรีรัตน์
๗. นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา
๘. นางละออง
แว่นศิลา
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
๑. นายวิรชั
หมวดประโคน
๒. นายสมจิตร
เวียงใต้
๓. นายชนเทพ
สังข์ทองหลาง
๔. นางปรียาภรณ์
มาตหนองแวง
๕. นางสาวจตุพร
ผมทำ
๖. นางสาวันทนา
แผ้วพลสง

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๑. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
๒. นางสาวจรรยา
คนชุม
๓. นางสาวจิตรลดา โสนะชัย

๔. นางสาวศรินนา
แก้วสีเคน
๕. นายเปรมปรี
วาปีทะ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๑. นางดวงใจ
แสนกล้า
๒. นางปุณิศา
นพคุณ
๓. นางอัจฉรา
เคยพุดซา
๔. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
๕. นางสาวรัศมี
ทิรอดรัมย์
๖. นางสาวอัจฉรา
เคยพุดซา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๑. นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล
๒. นางลำเพยพรรณ
พิมพ์จันทร์
๓. นางสาวมะลิ ทนกระโทก
๔. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๑. นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
๒. นางวิลาวัลย์
บุญนำพา
๓. นางเมทินี
ราชวงศ์
๔. นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา
๕. นายกฤตภาส ฉะพรรณรังสี
๖. นางสาวดวงตา
อรุณรัมย์
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
๒. นางสาวสุชาดา
ประโมทะโก
๓. นายประชาสันต์
สำเรียนรัมย์
๔. นางสาวจิราภรณ์
ประโมทะโก
๕. นายกวีพงษ์
พลเสพ
๖. นายตันติกร
สุขศรี

๗. นางสาวละอองศรี
๘. นายอำนวย

สุขทวี
สังข์ทองหลาง

๒.๖ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๑. นายสุพจน์ มู
ลรังสี
๒. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว
๓. นายโสฬส
โพธิ์ศรี
๔. นายกิตติศักดิ์
ศรจันทร์
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑. นางสาวชัญญานุช เกิดผล
๒. นางนภาพร
บัตรประโคน
๓. นายโยธิน
เกิดสมบูรณ์
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑. นางชลลดา
ชิวรัมย์
๒. นางสาวปวีณา
สารถี
๓. นางสาวจตุพร
ผมทำ
๔. นางสาวสายสุณี
เขียวรัมย์
๕. นางสมใจ
เฮาประโคนมงคล
๖. นายสาโรจน์
บูชารัมย์
๗. นางสุรัชวดี
พิริยะตระกูล
๘. นางสาวปารวี
ชมโคกกรวด
๙. นางจีรวรรณ
เดชสันเท๊ยะ
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๑. นางสาวสุรินทร
ฉลาดเจน
๒. นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
๓. นางดวงจันทร์
ชุบรัมย์

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
๑. นางสาวมะลิ
ทนกระโทก
๒. นางสาวปราณี
แสงรัมย์
๓. นายชาญวิตต์
รอตภัย
๔. นางสาวพิมรดา
แวดล้อม
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
๑. นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล
๒. นางลำเพยพรรณ
พิมพ์จันทร์
๓. นางสาวมะลิ
ทนกระโทก
๔. นางสาวยุพา
ชุ่มเสนา
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
1. นางดวงใจ
แสนกล้า
2. นางสาวดวงตา
อรุณรัมย์
3. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค
4. นางสาวรัศมี
ทิรอดรัมย์
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. นางพิศมัย
นพคุณ
2. นางวิจิตร
อาสาสุข
3. นางมลฤดี
เฮงขวัญ
4. นางนัยนา
แก้วบ้านดู่
5. นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้อำไพ
มีหน้าที่ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม รวบรวม เอกสาร
หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละมาตรฐาน ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสาร
1. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
2. นางสาวปิยะนุช
ทองทั่ว

3. นางสาวปิยะมาศ
ทองทั่ว
4. นางสาวระพีพร
จำปาพันธ์
มีหน้าที่ จัดพิมพ์ จัดรูปแบบ เข้ารูปเล่น จัดทำไฟล์แผ่น DVD รายงานตนเองของสถานศึกษา SAR ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และแก้ไขให้ถูกต้อง
5. คณะกรรมการพิสูจน์อักษร
1. นางสาวดวงใจ
แสนกล้า
2. นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
3. นางสาวดวงพร
เข็มทอง
4. นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
มีหน้าที่ พิสูจน์อักษรรายงานตนเองของสถานศึกษา SAR ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ
(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(เอกสารเผยแพร http://ms.ac.th/doc/2563/sar/SAR-2563.pdf)

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ รหัส 31100003 ที่ตั้งเลขที่ 100 หมู่ 13 ถนน บุรีรัมย์–บรบือ ตำบล
ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โทรศัพท์ 044-611980, 044-612274 โทรสาร 044-613984 E–mail ms_buriram@hotmail.com
Website : www.ms.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2525 เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 3,138 คนจำนวนบุคลากรโรงเรียน 182 คน
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ดีเลิศ
สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม
ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะเหมาะสมตามวัย ดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือน
ส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่าเริง แจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ ปลูกฝังให้เด็กมีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง มี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม จากโครงการหนึ่ งห้ องเรี ยนหนึ ่ งโครงงานคุ ณธรรมมี การจั ดประสบการณ์ เรี ยนรู ้ แบบ
STEM&STREAMRSS เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เกิดทักษะการเรียนรู้ต่างๆ รู้จักการสังเกต รู้จักตั้งคำถามรู้จักคิด ลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อหาคำตอบแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
ได้จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจ การเรียนการสอนโดยการจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน และได้ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรโดยการสนับสนุนการเข้าอบรมพัฒนา
ตนเอง ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัยครูได้จัดกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คำนึงถึงความปลอดภัย โดยในห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์หลากหลายมีสื่อการเรียนรู้เช่น ห้องเรียนพหุปัญญา ของเล่น หนังสือนิทาน มีสนามเด็กเล่น มีเครื่อง
เล่นที่เด็กมุดลอดปีนป่าย เพื่อให้มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีระบบการบริหารโดยประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
อาคารที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีมาตรการความปลอดภัยที่สุด สุขลักษณะ
2.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
โรงเรี ย นมารี ย ์ อ นุ ส รณ์ ม ี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เด็ ก เป็ น รายบุ ค คล จั ด ทำแผนการจั ด
ประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว และให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยโรงเรียนจัดให้มีโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาปีการศึกษา ละ ๑ ครั้ง ใน
ห้องเรียนชั้นปฐมวัยครูได้จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วม ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ
ครูมีการประเมินและนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.4 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมาย
(http://ms.ac.th/announce/2563/) มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564) มีการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ก โปรแกรม
บริหารสถานศึกษา Mass school ในการบริหารจัดการและบริการแก่ชุมชน (www.ms.ac.th) มีการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานประคุณภาพภายใน มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคำสั่งแต่งตั้ง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คำสั่งแต่งตั้งการกำหนดมาตรฐานการศึกษา /การจัดทำแผน/การจัดทำระบบ
สารสนเทศ/ การรับผิดชอบโครงการ-กิจกรรม/ การติดตามตรวจสอบ/การจัดทำรายงานประจำปี/ ประกาศการใช้
มาตรฐาน/ ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน) มีการสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ใช้กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคุณธรรมจริยธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำความดีไปสู่สังคมโดยใช้กิจกรรมส่งเสริม
ด้านต่างๆดังนี้
ด้านรักเมตตา เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีหัวใจที่มีความรักเมตตาสงสารผู้ด้อยโอกาส ผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้านความซื่อสัตย์และมีวินัย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
มีความซื่อสัตย์และมีวินัยที่ยั่งยืนโดยการฝึกปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิต
ด้านความกตัญญู ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีในทุกพื้นที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
ด้านความพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นคุณค่าของสิ่งของไม่
ฟุ่มเฟือยประหยัดอดออมใช้เงินพ่อแม่เท่าที่จำเป็น
เพื่อยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ได้จัดทำโครงการสนับสนุน
นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึ กษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากจนส่งผลให้
สถานศึกษาประสบความสำเร็จได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จากจังหวัดบุรีรัมย์ รางวัล MOE
AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม จากระทรวงศึกษาธิการ รางวัลรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
“วัฒนคุณาธร” ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนำร่วม
เสวนาวินัยสร้างชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม และ ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม และนำร่วมเสวนาวินัยสร้างชาติ “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข ได้รับ

รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โดยได้รับความสนใจจากคณะกรรมการระดับสูงศูนย์คุณธรรมองค์กร มหาชน
เยี่ยมชมให้กำลังใจการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปีการศึกษา 2562
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขนึ้ กว่าเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ประสานความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมกันปลูกฝังในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และฝึกฝนเด็กไปพร้อมๆกัน
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เกิดทักษะการคิด
ประสบการณ์และนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน โดยมีห้องเรียนพหุปัญญาและครูคอยกระตุ้นให้เด็กสนใจหยิบ จับเปิดอ่าน
หนังสือ แนะนำหนังสือใหม่ นิทานภาพที่เร้าใจ ทั้งรูปภาพและสีที่สวยงาม
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 ส่งเสริมให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดของตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM&STREAMRSS ผ่านงานศิลปะหลากหลายประเภท การทดลองสิ่งใหม่ๆ ในการ
เล่นหรือทำสิ่งต่าง ๆ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยครูแนะนำเพื่อต่อยอดความคิดให้กับเด็ก
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
4.1 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์แบบมีส่วนร่วม
4.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM&STREAMRSS
4.3 การบริการหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
5.1 โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
5.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM&STREAMRSS
5.3 การนำเทคโนโลยีบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสู่คณ
ุ ภาพการศึกษา
6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนารอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและต่อเนื่อง

6.2 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน
6.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุขและการจัด
ประสบการณ์ที่หลากหลาย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ยอดเยียม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมเป็นไปได้ จาก ปรัชญาทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิตสิ ู่การกำหนด
แผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2560-2564 (Link แผนยุทธศาสตร์) เพือ่ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
อัตลักษณ์ ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Link แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2563) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (http://ms.ac.th/announce)
หลักสูตรสถานศึกษา (http://www.ms.ac.th/doc/course) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์

อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทุกด้านนำสู่การปฏิบัติดำเนินการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้พัฒนาผู้เรียน และให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน
ที่ถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของหลัก สูตรที่กำหนดคุณภาพที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน กำหนดให้ครูผู้สอนได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของหลักสูตรแกนกลางของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551( ฉบับปรับปรุง 2560) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีหลักฐานที่สนับสนุนดังนี้
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( o-net) ชั้น
ประถมศึ ก ษา 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ค ่ า เฉลี ่ ย ระดั บ โรงเรี ย นทุ ก รายวิ ช าสู ง กว่ า ระดั บ จั ง หวั ด สั ง กั ด และ
ระดับประเทศ
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( o-net) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในกลุ่มรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สูงกว่าระดับจังหวัด สังกัด และระดับประเทศ ส่วนภาษาอังกฤษต้องได้รับการพัฒนา
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3
ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกรายวิชาเฉลี่ย 92.84 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ย
72.73
4. ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้ง
ระดับโรงเรียน จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเน้นให้ผู้เรียนมีภาษาที่ 2
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาจัดโปรแกรมห้องพิเศษที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โปรแกรม Marie English Program (MEP) เรี ย นในระดั บ สายชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ 1 ถึ ง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 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 ให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการกับ
ชีวิตและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง ดีงาม ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ พร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงและสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ในการงานจริงของชีวิตได้ สถานศึกษาส่งเสริม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นในรู ป แบบโครงการ กิ จ กรรมที่ มี ก ารเชื ่ อ มโยงกั บ พั น ธกิ จและมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาได้กำหนดไว้พร้อมทั้งกำหนดกรอบการพัฒนาในแต่ละพันธกิจไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นระดับคุณภาพและเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดครูที่จบการศึ กษาสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 57 สาขา ทำการสอนตรงตามสาขาวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สำคัญ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบกระบวนการ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ ริง มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เรียนรู้
ผ่านโครงงาน การระดมสมอง การใช้ผังความคิดและมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นพัฒนาตัวเองแบบบูรณาการ อาทิ โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพภาพการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากสื่อ เทคโนโลยี
โครงการคลินิกภาษา กิจกรรมรักการอ่านก่อนเคารพธงชาติหน้าเสาธง โครงการท่องสูตรคูณเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ นอกจากนี้สถานศึกษายังได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน “โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่ง
คุณธรรม”รวมทั้งโครงการวันสำคัญ โครงการทัศนศึกษา โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ” กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านสิ่งเสพติด กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสุขอนามัยและกิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ซึ่ง
ทุกโครงการกิจกรรมปฏิบัติต่อเนื่องทุกปีการศึกษาครบถ้วน
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อ่านหนังสือออกและอ่านถูกต้องตามหลักภาษาไทย สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน มีความสามารถในการ
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษคล่องแคล่วตามวัย รวมทั้งการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยม สามารถวิเคราะห์
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนสำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออกมีภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงความรู้

และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม โครงงานหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม
ภายใต้แนวคิด“ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ”โดยการระดมความคิดร่วมกันแก้ปัญหากับสิ่งที่ทุกคนอยากจะ
ทำ เพื่อเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำความดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบเป็นพื้นฐานของการ
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
กว้างขึ้นได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากแหล่งเรียนรู้ มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดี รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง สังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นด้ว ยความเต็มใจ 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 เพื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากกระบวนการและผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนกับผลการตรวจสอบสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์สะท้อนความเชื่อถือได้ของผล
การประเมินตนเองโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนน่าเชื่อถือจากข้อมูลหลายแหล่ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลมีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีการ
พัฒนาต่อเนื่องในระยะ ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดครบถ้วน
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติก ามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี มีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการบริหารแบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการ
ศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน สถานศึกษาเพื่อวางแผน
ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผน-กลยุทธ์
2560-2564 ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนกลยุทธ์ 2560-2564 (แผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564) เพื่อให้การจัดการศึกษา เน้นผูเ้ รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้อง กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปี (Link แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563)และสรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ) มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ชัดเจนโดยกการเยี่ยมบ้าน
บันทึกในระบบโปรแกรม SDQ อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และสามารถเป็นแบบอยางได้ โดยทาง
โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560) พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพทุกปี
มีการประเมิน
คุณภาพของครูและบุคลากร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ โดยจะเห็นได้จากการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมในปีการศึกษา 2563 คิดเป็นเฉลี่ย 24.07
ชั่วโมงต่อคน/ปี
และการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน (สรุปรายงานแผนงานพัฒนาบุคลากร) นอกจากนี้บุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่หน่วยงานต่าง ๆ (ภาคผนวก) โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของ
ชุมชน นักเรียนได้ใช้และศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทงั้ ภายในและภายนอก โดยมีกิจกรรมซ่อมบำรุง กิจกรรม
ขยะเป็นศูนย์ กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมป้ายนิเทศเพื่ออำนวยต่อการเรียนรู้ กิจกรรมธนาคารขยะ จัด

สภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 86.30 มีเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยมีการใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์ เช่นเว็บไซต์โรงเรียน Facebook
การนำวิทยุชุมชนมารีย์เรดิโอ (105 MHz) วารสารแผ่นพับของโรงเรียน ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศภายในและ
ภายนอกโรงเรียนในการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จากการสรุปความพึงพอใจต่อ
แผนงานการประชาสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.36 ต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 (สรุปแผนงานประชาสัมพันธ์) และสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการติดตั้ง
ระบบทีวีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน มีการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี่เพื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยให้นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินพบว่าครูร้อยละ 85.87 (สรุปรายงานกิจกรรม
ประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน) (สรุปรายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี) ซึ่งส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับชาติ
จากการที่สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชดั เจน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยจัดให้มีการร่างแผนการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีค วามรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มี
คุณภาพตามมาตรฐานโดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ดี โดยดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ Active Learning ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. ดำเนินการนิเทศกำกับและติดตามแผนงานการนิเทศการสอนจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และงานสนับสนุนการสอนเพื่ อให้บุคลากรของกลุ่มสาระได้รับการพัฒนาและเสนอหรือสรุปผลการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนงานงานการเรียนการสอน ซึ่งทั้ง 2 แผนงานเน้นการสนับสนุนให้ผู้สอนได้จัดทำแผนการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนหรือนักเรี ยนที่มีผล
การเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น โครงการซ่อมเสริม แผนงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น

3. มีการวางแผนดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก นักเรียนรักที่จะเรียนรู้อย่า งมีความสุข
เพื่อบรรจุตามเกณฑ์ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการและกิจกรรมดังนี้ แผนงานวิจัยใน
ชั้นเรียน แผนงานห้องสมุด โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี โครงการ Open House กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเป็นต้น
4. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามแผนงานวัดและ
ประเมินผลและนำผลพัฒนาผู้เรียนดังนี้
4.1 ครูและบุคลากรมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ประเมินสภาพจริงมีเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัด เจนผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดผล
4.2 การจัดสอบกลางภาค /ปลายภาค กำหนดวันส่งคะแนนตัวชี้วัดโดยแต่ละรายวิชา
พร้อมกับแนบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน เช่น บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) บันทึกผลการอ่านวิเคราะห์
บันทึกผลสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมุดรายงานผลการเรียน(ปพ.6) เป็นต้น กำหนดวันรับเอกสารผล
การเรียน (ปพ.6) ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองต่อไป
4.3 ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจะทำข้อสอบกลางภาคเรียนและวิเคราะห์ตัวชี้วัดออก
ข้อสอบกลางภาคเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงข้อสอบให้ได้มาตรฐานและเก็บข้อสอบไว้ต่ อไปส่วนข้อสอบปลายภาคใช้
ข้อสอบส่วนกลางของสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการวัดผลการเรียน
ปลายภาคของผู้เรียน
4.4 จัดให้มีการนิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้าสายชั้นและนิเทศ
ระหว่างครูผู้สอนระดับเดียวกัน มีแบบบันทึกการนิ เทศเพื่อบันทึกการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนผลการนิเทศภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนนำผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2.4 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา ประกาศใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมาย
(http://ms.ac.th/announce/2563/) มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564) มีการ

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ก โปรแกรม
บริหารสถานศึกษา Mass school ในการบริหารจัดการและบริการแก่ชุมชน (www.ms.ac.th) มีการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานประคุณภาพภายใน มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคำสั่งแต่งตั้ง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คำสั่งแต่งตั้งการกำหนดมาตรฐานการศึกษา /การจัดทำแผน/การจัดทำระบบ
สารสนเทศ/ การรับผิดชอบโครงการ-กิจกรรม/ การติดตามตรวจสอบ/การจัดทำรายงานประจำปี/ ประกาศการใช้
มาตรฐาน/ ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน) มีการสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ใช้กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำความดีไปสู่สังคมโดยใช้กิจกรรม
ส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ( Link สรุปรายงาน ) กิจกรรมอบรมนักเรียนตาม
สายชั้น ( Link สรุปรายงาน ) ดังนี้
ด้านรักเมตตา เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีหวั ใจที่มีความรักเมตตาสงสารผู้ด้อยโอกาส ผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยต่าง ๆ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน กิจกรรมเรารักโรงเรียนของเรา กิจกรรมเรารักคุณครู กิจกรรมบรรเทาใจแก่ครูผู้ปกครองนักเรียนที่มีญาติ
เสียชีวิต กิจกรรมส่งใจให้เด็กกำพร้า คนชรา เดินหน้าเยี่ยมผู้ป่วยช่วยเหลือผู้ยากไร้ กิจกรรมรักรับใช้ใส่ใจเพื่อน
มนุษย์ ( Link สรุปรายงาน )
ด้านความซื่อสัตย์และมีวินัย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
มีความซื่อสัตย์และมีวินัยที่ยั่งยืนโดยการฝึกปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมคนเข้าแถว
กระเป๋าเข้าแถว รองเท้าเข้าแถว กิจกรรมความซื่อสัตย์เป็นเครื่องหมายของคนดี (Link สรุปรายงาน)
ด้านความกตัญญู ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้มพี ระคุณต่อชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีในทุกพื้นที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้า
นอน เช่น นักเรียนตื่นนอนแล้วเก็บที่นอน นักเรียนอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวด้วยตนเอง ช่วยพ่อแม่จัดอาหาร ล้างจาน
และช่วยงานบ้าน สวัสดีพ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนและกลับบ้าน สวดมนต์กอ่ นนอน ทำบุญตักบาตร และมีจิตอาสาช่วย
สังคม กิจกรรมคนดีศรีมารีย(์ ความกตัญญู) (Link สรุปรายงาน) เป็นต้น
ด้านความพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้จกั พอ พอใจในสิ่งที่ตนมี เห็นคุณค่าของสิ่งของ
ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัดอดออมใช้เงินพ่อแม่เท่าที่จำเป็น เช่น กิจกรรมการออมกับเครดิตยูเนี่ยน กิจกรรมบันทึกการ
รับจ่ายของนักเรียน กิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียน กิจกรรมคัดแยกคัดย่อขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรม

ขยะเป็นศูนย์ กิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน เศษอาหารเป็นศูนย์ โครงการล้างจานคือล้างใจ กิจกรรมจิตอาสารักษา
ความสะอาด แผนงานออมเงินทุกวันหมั่นทำความดี ( Link สรุปรายงาน )
เพื่อยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ได้จัดทำโครงการสนับสนุน เช่น พัฒนาโปรแกรมทำเนียบความดี มีจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยการทำโปรแกรม
สำหรับให้คะแนนนักเรียนที่ทำความดีและบันทึกเผยแพร่ความดี (http://tscore.net/ms) การสร้างจิตอาสาใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โครงการมารียร์ ่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน โครงการ
คริสต์มาสสู่ชุมชน หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม และโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
นอกจากนี้
ได้มีการจัดทำวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Link สรุปรายงานแผนงานวิจัยและนโยบาย) จน
ส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จากจังหวัดบุรีรัมย์ รางวัล
MOE AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
“วัฒนคุณาธร” ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนำร่วม
เสวนาวินัยสร้างชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม และ ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม และนำร่วมเสวนาวินัยสร้างชาติ “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล
โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โดยได้รับความสนใจจากคณะกรรมการระดับสูงศูนย์คุณธรรมองค์กร มหาชน เยี่ยมชม
ให้กำลังใจการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปีการศึกษา 2562 (ความภาคภูมิใจของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขนึ้ กว่าเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบตั ิงานที่ 1 มาตรฐานที่ 1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็น
รายบุคคล รายกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำแนก เปรียบเทียบกับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ
จังหวัด ระดับสังกัดต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการและเปรียบเทียบข้อมูทางการเรียนระดับประเทศ โดยเฉพาะผล
การสอบ O-NET ,NT แม้ว่าผลการประเมินจะสูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับจังหวัด สูงกว่าระดับกลุ่ม แต่ใน
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ยังมีผลการประเมินยังต่ำกว่ามาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด
3.2 แผนปฏิบตั ิงานที่ 2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริการจัดการในยุค 4.0 เพื่อให้ทันต่อการับบริการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยผ่านการบริหารใน

รูปแบบของ Apptication บน สมาร์ทโฟน เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ ในการเข้าถึงการบริหารจัดการของ
โรงเรียน
3.3 แผนปฏิบตั ิงานที่ 3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ สถานศึกษาควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้มี
ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเอง
พร้อมทั้งสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างจริงจัง
3.4 แผนปฏิบตั ิงานที่ มาตรฐานที่ 4 งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้เข้าใจกระบวนการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถนำผล
ที่เกิดจากการดำเนินงานมารายงาน และนำสู่การพัฒนาให้เป็นระบบต่อไป
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
4.1 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์แบบมีส่วนร่วม
4.2 การบริการหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา
4.3 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักการประเมินผลวัดผล
ตามสภาพจริง
4.4 มีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา ยกผลสัมฤทธิ์ทาง
ภาษาอังกฤษ
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
5.1 นักเรียนรูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้ได้เป็น
อย่างดี
5.2 คุณภาพการด้านวิชาการ มีความโดนเด่นแม้จะเจอวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ผลจากการส่ง
นักเรียนเข้าประกวด หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลมากมาย (ภาคผนวก) ผลการประเมินการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET โดยมีนักเรียนทีไ่ ด้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตสาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการอ่านเขียน (RT) อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก และมีนักเรียนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 46 คน
5.3 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู

บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
ซึ่งจะเป็นไปได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนใน
มีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ
- กระจายอำนาจ
- การส่วนร่วม
- การระดมความคิดเห็น
- การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ
- การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ
5.4 การนำเทคโนโลยีบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสู่คณ
ุ ภาพการศึกษา มาใช้ในการบริการ
จัดการในยุค 4.0 เพื่อให้ทันต่อการับบริการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยผ่านการบริหารในรูปแบบของ
Apptication บน สมาร์ทโฟน เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ ในการเข้าถึงการบริหารจัดการของโรงเรียน
5.5 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และ
ปลอดภัย มีการปรับภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ อาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องส่งเสริมการเรียน ซึ่งเอื้อต่อการ เรียนรูแ้ ละการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งในและนอกเวลาเรียน เช่น ห้องสมุด
ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ โดมกีฬา ศูนย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนามเด็กเล่น มุมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
5.6 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนเองสอน สามารถสร้างชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในการนำ
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั มีบคุ ลากรบางส่วนสามารถนำประสบการณ์ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาต่างของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในการถ่ายทอดต่อสู่องค์กรต่าง ๆ (เป็นวิทยากร) ได้เป็น
อย่างดี
6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
6.2 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ
6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning
6.4 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
6.5 การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)
6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education

6.6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education
6.7 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
6.8 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ภาษาจีน
6.9 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น
6.10 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ

ลงนาม....................................................(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังโรงเรียนมารียอนุสรณ)

แผนผังการเดินทาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
( โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมารียอนุสรณ)

ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
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ทำ

เนียบผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต

พระสังฆราชยออากิมพเยาว์ มณีทรัพย์
มุขนายกมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา ผู้รับใบอนุญาต (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๔๙)

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
มุขนายกมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา ผู้รับใบอนุญาติ (พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน)
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ทำเนียบผู้บริหาร

ผูจ้ ัดการโรงเรียน

บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย
ผู้จัดการ พ.ศ.2525-2527

บาทหลวงบุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์
ผู้จัดการ พ.ศ.2527-2534

บาทหลวงสุรินทร์ ประสบผล
ผู้จัดการ พ.ศ.2527-2527

บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ
ผู้จัดการ พ.ศ.2534-2539
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ผูจ้ ัดการโรงเรียน

บาทหลวงสุข ศรจันทร์
ผู้จัดการ พ.ศ.2540-2546

บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์
ผู้จัดการ พ.ศ.2547-2552

บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
ผู้จัดการ พ.ศ.2553-2560

บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์
ผู้จัดการ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
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ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม
ครูใหญ่ พ.ศ.2525-2527

ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ
ครูใหญ่ พ.ศ.2528-2532

ซิสเตอร์มะลิวัลย์ กู้ชาติ
ครูใหญ่ พ.ศ.2533-2534

ซิสเตอร์พิมพร เจริญภูมิ
ครูใหญ่ พ.ศ.2535
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ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ครูใหญ่ พ.ศ.2536-2540

ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ
ครูใหญ่ พ.ศ.2541

ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2542-2548

ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2549-2558
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ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2559-2560

ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
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ทำเนียบผู้บริหำร

โรงเรียนมำรียอ
์ นุสรณ์ ปีกำรศึกษำ 2563

พระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์ ศิริสุทธิ์
ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงสุรุชัย เจริญพงศ์
ผู้แทนรับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ซิสเตอร์นงลักษณ์ ประทุมปี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ

นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรการ-การเงิน

นางพิศมัย นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลฯ

นายจตุพล อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

นางภริตพร นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางภริตพร นวลเท่า
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
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คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน

โรงเรียนมำรียอ
์ นุสรณ์ ปีกำรศึกษำ 2563

บาทหลวงสุรุชัย เจริญพงศ์
ประธานกรรมการ

นายกมล พลแสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
รองผู้อำนวยการ/ผู้แทนครู

นางนุศรา ชะปูเสน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ/ผู้แทนครู

นายครองศักดิ์ นิติไชยโรจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง

ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน/เลขานุการ
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โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุส รณ์ พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
8.1 ระดับการศึกษา กำหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา ดังนี้
8.1.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้ เป็นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้ นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิด
พื้นฐาน การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐาน ความเป็นมนุษย์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม
โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
8.1.2 ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่ว งสุดท้ายของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจ ในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
8.2 สาระการเรี ย นรู ้ สาระการเรี ย นรู ้ ใ นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นมารี ย ์ อ นุ ส รณ์
พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดไว้ใน
หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
8.2.1 ภาษาไทย
8.2.2 คณิตศาสตร์
8.2.3 วิทยาศาสตร์
8.2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8.2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
8.2.6 ศิลปะ
8.2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.2.8 ภาษาอังกฤษ
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8.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
8.3.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
8.3.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ประกอบด้วย
8.3.2.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
8.3.2.2 กิจกรรมชุมนุม – ชมรม
8.3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรีย น
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ โดยบูรณาการ กับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ - เนตรนารี)
8.4 เวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา
โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้
1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็น
หน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลาเรียน
วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่า
น้ำหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษา

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๙๖๐

๙๖๐

๙๖๐

๙๖๐ ๙๖๐ ๙๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา/กิจกรรม ที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

๘๐

ปีละ๑๒๐ ชัว่ โมง

๑๒๐

ป.๕

ป.๖

๑๒๐ ๑๒๐

ปีละ ๑๒๐ ชัว่ โมง

๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๑๒๐
(๑.๕ นก)
๔๐
(๑ นก)
๑๖๐
(๔ นก)
๙๒๐
(๒๓ นก)
๑๒๐

๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๑๒๐
(๑.๕ นก)
๘๐
(๒ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๙๒๐
(๒๓ นก)
๑๒๐

๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๑๒๐
(๑.๕ นก)
๘๐
(๒ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๙๒๐
(๒๓ นก)
๑๒๐

ปีละ ๑๖๐ ชัว่ โมง
๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

** หมายเหตุ ป.๓, ป.๖, และ ม.๓ จะทำปรับโครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
สถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ห้องปกติ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(ชั่วโมง / ปี)

ชั่วโมง:
สัปดาห์
๖
๖
๒
๑
๒
๑
๒
๓
๑
๔
๑
๑
๒
๑

รายวิชาพื้นฐาน
(๙๖๐)
ภาษาไทย
๒๐๐
คณิตศาสตร์
๒๐๐
วิทยาศาสตร์
๘๐
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๔๐
สังคมศึกษา
๘๐
ประวัติศาสตร์
๔๐
สุขศึกษาและพลศึกษา
๔๐
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
๘๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๐
ภาษาต่างประเทศ
๑๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม
(๑๒๐)
หน้าที่พลเมือง
๔๐
ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ)
๔๐
ภาษาต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๑๒๐)
• กิจกรรมแนะแนว
๔๐
• กิจกรรมนักเรียน
ชมรม โครงงานตามกลุ่มสนใจ
๓๐
๑
ลูกเสือ – เนตรนารี
๔๐
๑
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
๑๐
รวมเวลาเรียน
๑,๒๐๐
๓๕
** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ –
เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ห้องปกติ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
(ชั่วโมง / ปี)
(๙๖๐)
๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐

ชั่วโมง:สัปดาห์

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
๕
คณิตศาสตร์
๕
วิทยาศาสตร์
๔
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๑
สังคมศึกษา
๒
ประวัติศาสตร์
๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
๒
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
๓
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑
ภาษาต่างประเทศ
๕
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
๑
ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ)
๑
ภาษาสื่อสาร
๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
๑
• กิจกรรมนักเรียน
ชมรม โครงงานตามกลุ่มสนใจ
๔๐
๑
ลูกเสือ – เนตรนารี
๔๐
๑
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
รวมเวลาเรียน
๑๒๐๐
๓๕
** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ –
เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ๑-๓
ภาคเรียนที่ ๑-๒
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
ชั่วโมง:สัปดาห์
(หน่วยกิต-ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
๔๖๐(๑๑.๕)
ภาษาไทย ๑,๒
๖๐(๑.๕)
๕
คณิตศาสตร์ ๑,๒
๖๐(๑.๕)
๕
วิทยาศาสตร์ ๑,๒
๖๐(๑.๕)
๓
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ๑,๒
๒๐(๐.๕)
๑
สังคมศึกษาฯ ๑,๒
๔๐(๑)
๓
ประวัติศาสตร์ ๑,๒
๒๐(๐.๕)
๑
สุขศึกษา ๑,๒
๒๐(๐.๕)
๑
พลศึกษา ๑,๒
๒๐(๐.๕)
๑
ศิลปะ ๑,๒
๒๐(๐.๕)
๑
นาฏศิลป์-ดนตรี ๑,๒
๔๐(๑)
๑
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑,๒
๒๐(๐.๕)
๑
ภาษาอังกฤษ ๑,๒
๘๐(๒.๐)
๔
รายวิชาเพิ่มเติม
๘๐(๒)
หน้าที่พลเมือง ๑,๒
๒๐(๐.๕)
๑
ภาษาจีน ๑,๒ (มก : ไม่มีหน่วยกิจ)
๒๐(๐.๕)
๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑,๒
๔๐(๑)
๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖๐
๒๐
๑
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม
- ลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งสิ้น

๑๕
๒๐
๕

๑
๑

๖๐๐

๓๕

**หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและชมรม
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ห้อง ICEP)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
ชั่วโมง:สัปดาห์
(ชั่วโมง / ปี)
รายวิชาพื้นฐาน
(๙๖๐)
ภาษาไทย
๒๐๐
๖
คณิตศาสตร์
๒๐๐
๖
วิทยาศาสตร์
๘๐
๒
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๔๐
๑
สังคมศึกษา
๘๐
๒
ประวัติศาสตร์
๔๐
๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
๔๐
๒
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
๘๐
๓
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๐
๑
ภาษาต่างประเทศ
๑๖๐
๕
รายวิชาเพิ่มเติม
(๒๘๐)
หน้าที่พลเมือง
๔๐
๑
ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ)
๔๐
๑
Intensive Communication
๒๐๐
๕
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๑๒๐)
• กิจกรรมแนะแนว
๔๐
๑
• กิจกรรมนักเรียน
ชมรม โครงงานตามกลุ่มสนใจ
๓๐
๑
ลูกเสือ – เนตรนารี
๔๐
๑
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
๑๐
รวมเวลาเรียน
๑,๓๖๐
๓๙
** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ –
เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ห้อง ICEP)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
ชั่วโมง:สัปดาห์
(ชั่วโมง / ปี)
รายวิชาพื้นฐาน
(๙๖๐)
ภาษาไทย
๑๖๐
๕
คณิตศาสตร์
๑๖๐
๕
วิทยาศาสตร์
๑๒๐
๔
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๔๐
๑
สังคมศึกษา
๘๐
๒
ประวัติศาสตร์
๔๐
๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
๘๐
๒
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
๘๐
๓
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๐
๑
ภาษาต่างประเทศ
๑๖๐
๕
รายวิชาเพิ่มเติม
(๒๘๐)
หน้าที่พลเมือง
๔๐
๑
ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ)
๔๐
๑
Intensive Communication
๒๐๐
๕
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๑๒๐)
• กิจกรรมแนะแนว
๔๐
๑
• กิจกรรมนักเรียน
ชมรม โครงงานตามกลุ่มสนใจ
๔๐
๑
ลูกเสือ – เนตรนารี
๔๐
๑
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน
๑,๓๖๐
๓๙
** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ –
เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ห้อง MEP)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(ชั่วโมง / ปี)
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ)
English Mathematics
English Science
Intensive Communication
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
ชมรม โครงงานตามกลุ่มสนใจ
ลูกเสือ – เนตรนารี
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน

(๗๖๐)
๒๐๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
(๕๒๐)
๔๐
๔๐
๑๒๐
๑๖๐
๑๖๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๔๐๐

ชั่วโมง:
สัปดาห์
๕
๕
๒
๑
๒
๑
๑
๓
๒
๓
๑
๑
๓
๔
๔
๑
๑
๑
๓๙

** หมายเหตุ กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ หน้า 48

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ห้อง MEP)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(ชั่วโมง / ปี)
รายวิชาพื้นฐาน
(๗๖๐)
ภาษาไทย
๑๖๐
คณิตศาสตร์
๘๐
วิทยาศาสตร์
๘๐
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๔๐
สังคมศึกษา
๘๐
ประวัติศาสตร์
๔๐
สุขศึกษาและพลศึกษา
๘๐
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
๘๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๐
ภาษาต่างประเทศ
๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม
(๕๒๐)
หน้าที่พลเมือง
๔๐
ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ)
๔๐
English Mathematics
๑๒๐
English Science
๑๖๐
Intensive Communication
๑๖๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๑๒๐)
• กิจกรรมแนะแนว
๔๐
• กิจกรรมนักเรียน
ชมรม โครงงานตามกลุ่มสนใจ
๔๐
ลูกเสือ – เนตรนารี
๔๐
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
รวมเวลาเรียน
๑,๔๐๐

ชั่วโมง:สัปดาห์
๕
๕
๒
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๓
๑
๑
๓
๔
๔
๑
๑
๑

๓๙

** หมายเหตุ กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที
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โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตรระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563)

โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
การจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่าน การ
เล่นการลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิด
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทาง
การ จัดประสบการณ์ ดังนี้
1. หลักการจัดประสบการณ์
1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุล
และ ต่อเนื่อง
1.2 เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและบริบทของ
สังคม ที่เด็กอาศัยอยู่
1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญทั้งกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
1.5 ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
2. แนวทางการจัดประสบการณ์
2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองที่เหมาะกับอายุ
วุฒิ ภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะและสาระการเรียนรู้
2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอความคิดโดย
ผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอืน่ กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใน บรรยากาศทีอ่ บอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน
2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของ
เด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมทีแ่ วดล้อมเด็ก

2.7 จัดประสบการณ์ทสี่ ่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดแี ละทักษะการใช้ชีวติ ประจำวันตามแนวทางหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัด ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและ แผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไม่ได้
คาดการณ์ไว้
2.9 จัดทำสารนิทัศน์ดว้ ยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 2.10 จัดประสบการณ์โดยให้
พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและ
การประเมินพัฒนาการ
3. การจัดกิจกรรมประจำวัน
กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปีบริบูรณ์ สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้หลายรูปแบบ
เป็น การช่วยให้ทั้งผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่างไร ทั้งนี้
การจัด กิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละ
หน่วยงานและ สภาพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัด
กิจกรรมประจำวัน มีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้
3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน
3.1.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน แต่
ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น วัย 3 – 4 ปี มีความสนใจประมาณ 8 – 12 นาที
วัย 4 – 5 ปี มีความสนใจประมาณ 12 – 15 นาที วัย 5 – 6 ปี มีความสนใจประมาณ 15 – 20 นาที
3.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกนิกว่า 20
นาที
3.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40 – 60 นาที 3.1.4 กิจกรรมควร
มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมทีใ่ ช้กล้ามเนื้อ ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่
เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมทีเ่ ด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้ จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม
และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออก กำลังกายควรจัดสลับกับ
กิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลังมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
3.2 ขอบข่ายของกิจกรรรมประจำวัน

การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ใน การนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้
3.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่น อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี
3.2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อ มือ นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์
กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบ
จับ ช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ
3.2.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี ความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดย จัดกิจกรรม ต่างๆ
ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาส ตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง
3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน รู้จัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้
ปฏิบัติ กิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย
เล่นและ ทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ
ฯลฯ
3.2.5 การพัฒนาการคิด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จำแนกเปรียบเทียบ จัด
หมวดหมู่ เรียงลำดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือ
จัดให้ เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการ
ทำ กิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล
3.2.6 การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิด ความรู้
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ทีเ่ ด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งทีส่ งสัยใคร่รจู้ ัดกิจกรรมทางภาษา ให้
มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน

เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง
หลักการจัด กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ
3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ ึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ำ เล่น
ทราย เล่น บล็อกและเล่นก่อสร้าง
การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็ก
ในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนำมาจัดทำสารนิทศั น์หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือ
เอกสารอย่างเป็น ระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่า
เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทัง้ นี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา
ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 2.
ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 3. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอด
ปี 4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่ควร ใช้
แบบทดสอบ 5. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก สำหรับวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนากับเด็ก
การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่งวางแผน
หรือ กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
สภาพที่ พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด สถานศึกษาต้องคำนึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บน
พื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดย สถานศึกษาต้องเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยไปสู่การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย เช่น การประสานความร่วมมือระหว่าง ครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
2. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับ ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาควรดำเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเอกสาร
ประกอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน สภาพ
ต่างๆ ที่เป็น ปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2.2 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ เป้าหมาย
มาตรฐาน คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ สาระ การเรียนรู้รายปีเพื่อกำหนดประสบการณ์สำคัญและสาะที่ควรรู้ในแต่ละช่วงอายุ ระยะเวลา
เรียน การจัด ประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ
และการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจกำหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความ
จำเป็นของ สถานศึกษาแต่ละแห่ง
2.3 การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนนำหลักสูตรไปใช้
เป็นการ ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากที่ได้จัดทำแล้ว โดย
อาศัยความ คิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการทำหลักสูตร ผู้เชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
การประเมินระหว่าง การดำเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้ดี
เพียงใด ควรมีการ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบ หลังจากที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรที่จดั ทำควรมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดขี ึ้น อย่างไร
การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุ 3 – 6 ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไป
ปรับ ใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาให้
เหมาะสม กับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด โดยดำเนินการ ดังนี้
1. การกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ สาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทกุ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก
สถานศึกษาหรือผู้จดั การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้ และสภาพทีพ่ ึง

ประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื่อนำไปจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก
ทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่มีความพิการแต่
ละ ด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอื้อต่อสภาพความพิการของเด็ก ทั้งวิธีการและเครื่องมือ
ที่ใช่ สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว
3. สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงให้การดูแลช่วยเหลือ
และ ส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการส่ง
ต่อไปยัง สถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อได้รับการพัฒนาต่อไป

เอกสารประกอบ
(ภาคผนวก2-SAR-2563-โรงเรียนมารียอนุสรณ)
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ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2559 - 2562
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ โรงเรียนมารีพิทักษ์นางรอง
และโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์

6 กุมภาพันธ์ 2560 :คณะผูบ้ ริหาร คณะครู โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลจันทบุรี

ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรรี ัมย์

10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี
ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรรี ัมย์
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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 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรรี ัมย์
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วันที่ 18 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารียพ์ ิทักษ์และโรงเรียนตุลยาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

10 ตุลาคม 2562 : คณะผุ้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนมารีย์อปุ ภัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ศึกษาดู
งานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรรี ัมย์
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30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารศูนย์คณ
ุ ธรรม นำโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธาน
กรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ เพือ่ ติดตามและ
ให้กำลังใจในการดำเนินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้นำคณะเข้าศึกษาดู
งานระบบการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรรี ัมย์ 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 มีความพึงพอใจมากที่สุด 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
โรงเรียนมารียพ์ ิทักษ์พังโคน และ โรงเรียนนิรมลวิทยาศึกษาดูงาน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรี ัมย์
มีความพึงพอใจมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20

ข้อมูลการเป็นวิทยากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2559-2563
วัน/เดือน/ปี
20 ก.ย. 2559
17 ต.ค. 2560
19 ต.ค. 2560
3-5 ธ.ค. 2559

17 ธ.ค. 2559
15 ม.ค. 2560
16 ม.ค. 2560
26 เม.ย. 2560

สถานที่อบรม
คณะบราเดอร์สามเณรใหญ่มิสซังลาว

เรื่อง
ภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า และโรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์
โรงเรียนนารีวทิ ยา จ.ราชบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ครูผู้สร้าง
โรงเรียนคุณธรรม"
โรงเรียนดรุณศึกษาจุฬาภรณ์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อัตลักษณ์สู่
จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถคี ริสต์"
คณะผู้บริหารและคณะครูคาทอลิกแห่ง อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการ
ประเทศไทย
สร้างจิตสำนึกและการเป็นครูจิตอาสา ณ
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี
แบ่งปันโรงเรียนคุณธรรม
คณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ปลุกจิตสำนึกด้วยจิตอาสา
คณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
จุดเน้นตามอัตลักษณ์โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์
คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในเครือสังฆ ตัวอย่างโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
มณฑลจันทบุรี
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่อบรม
10-11 พ.ค. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
13 พ.ค 2560
18 ก.ค. 2561
26 ต.ค. 2561
11 พ.ย. 2561
16 มี.ค. 2562
11 พ.ค. 2562
6 ก.ค. 2562

9 ส.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
6 ต.ค. 2562
7 ต.ค. 2562

18 ต.ค 2562

24 ต.ค. 2562
27 ต.ค. 2562

เรื่อง
การนำอัตลักษณ์สู่โรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
กรุงเทพมหานคร
วิถีคริสต์
โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์ จ.นครราชสีมา กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์
โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์ จ.นครราชสีมา โรงเรียนคุณธรรมส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์
อย่างไร
โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์ จ.นครราชสีมา สร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
สร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน
ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา การทำดีไม่ต้องเดี๋ยว “โครงงานคุณธรรม”
ณ ไร่วนานุรักษ์ วังน้ำเขียว
จัดโดย
นครราชสีมา
ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑล
อบรมปฐมนิเทศครูใหม่ โรงเรียนในเครือ
นครราชสีมา
สังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำปี
การศึกษา 2562
โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง กทม. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
และโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
การสร้างสื่อประสมเพื่อยกผมสัมฤทธิ์แบบ
ยั่งยืน / และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบ 4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ อ.เมือง
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อประสม
จ.ชัยภูมิ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
แบบยั่งยืน”
โรงเรียนมารีย์นริ มล จ.อุบลราชธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณธรรม
ทำอย่างไร”
โรงเรียนอาเวมารีย์อาอำนาจเจริญ
Joomla Training "aveamnat.ac.th"
จ.อำนาจเจริญ
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่อบรม
14-15 พ.ย. 2562 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ อ.ปะคำ
จ.บุรีรัมย์
25-28 ก.พ. 2563 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา
16-18 มี.ค 2563 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา
2 เม.ย. 2563

โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์

9-10 มิ.ย 2563

โรงเรียนนิรมลวิทยา และ โรงเรียนมา
รีย์พิทักษ์ จ.สกลนคร

16 มิ.ย. 2563
26 ก.ค. 2563

โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
Home Work

1-2 ส.ค. 2563

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา

15-16 ส.ค.2563

โรงเรียนมารียร์ ักษ์ จ.นครราชสีมา

22-23 ส.ค.2563

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ อ.ปะคำ
จ.บุรีรัมย์
26-27 ก.ย. 2563 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน
อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา
10 ต.ค. 2563
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน
อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา
29-30 ต.ค.
2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารียบ์ ริหารธุรกิจ
จ.นครราชสีมา

เรื่อง
การทำดีไม่ต้องเดี๋ยว “โครงงานคุณธรรม”
จัดโดย
อบรมเชิงปฏฺบัติการเปลี่ยนอัตลักษณ์5
LIGHT สูพ่ ฤติกรรมบริการทีพ่ ึงประสงค์
“โรงพยาบาลคุณธรรม” รุ่น่ที่ 1-3
อบรมเชิงปฏฺบัติการเปลี่ยนอัตลักษณ์5
LIGHT สูพ่ ฤติกรรมบริการทีพ่ ึงประสงค์
“โรงพยาบาลคุณธรรม” รุ่นที่ 4-6
การกำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562
วิถีคุณธรรมและโครงงานคุณธรรม (Way
of moral excellence & Moral project)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ
ประสมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน
Training Website Apication WordPress (http://www.mpt.ac.th )
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียน
คาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียน
คาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียน
คาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียน
คาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสม
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์แบบ
ยั่งยืน
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียน
คาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่อบรม
31 ต.ค. – 1 พ.ย. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์
2563
20-21 พ.ย. 2563 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียน
คาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียน
คาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
28-29 พ.ย. 2563 โรงเรียนมารียว์ ิทยา จ.นครราชสีมา
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียน
คาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
12 ก.พ. 2563
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ จ.นครราชสีมา โครงการพัฒนา ด้าน ICT โรงเรียนเทเรซา
อุปถัมภ์
6 เม.ย. 2563
โรงเรียนในเครือคณะรักกางเขน
การพัฒนาระบบ ICT ในสถานศึกษา
อุบลราชธานี (โรงเรียนมารีย์นิรมล)
ภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า และโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ คณะบราเดอร์เณรใหญ่มิสซังลาว

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ครูผู้สร้างโรงเรียนคุณธรรม" โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อัตลักษณ์สู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์"
โรงเรียนดรุณศึกษาจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการสร้างจิตสำนึกและการเป็นครูจิตอาสา
ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

แบ่งปันโรงเรียนคุณธรรม คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

ปลุกจิตสำนึกด้วยจิตอาสา คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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สัมมนาจุดเน้นตามอัตลักษณ์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

นำเสนอตัวอย่างโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนใสเครือสังฆมณฑล

6 กรกฎาคม 2562 การทำดีไม่ตอ้ งเดี๋ยว “โครงงานคุณธรรม” จัดโดยฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑล
นครราชสีมา ณ ไร่วนานุรักษ์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
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9 สิงหาคม 2562 : ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมปฐมนิเทศครูใหม่ โรงเรียนในเครือ
สังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมบัติ พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม และ
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนสรณ์ ให้ความรู้เรื่องการบูรณาการคุณค่าพระวร
สารเข้าสู่การจัดการเรียนรู้

28 ก.ย. 2562 วิทยากรแบ่งปัน กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และโครงงานคุณธรรม ณ โรงเรียนแม่
พระฟาติมา ดินแดง กทม.
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6-7 ตุลาคม 2562 วิทยากรแบ่งปันโรงเรียนคุณธรรม / การสร้างสื่อประสมเพื่อยกผมสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน
/ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ณ โรงเรียนอาเวมารีย์อาอำนาจเจริญ

18 ต.ค 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ อ.เมืองจ.ชัยภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อประสม
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน”

24 ต.ค. 2562 โรงเรียนมารีย์นริ มล จ.อุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณธรรม ทำ
อย่างไร”
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27 ต.ค. 2562 โรงเรียนอาเวมารีย์อาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ Joomla Training "aveamnat.ac.th"

14-15 พ.ย. 2562 เป็นวิทยาโรงเรียนมารดาวนารักษ์ อ.ปะคำ จ.บุรรี ัมย์
“โครงงานคุณธรรม”

การทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

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

181
16-18 มี.ค 2563 เป็นวิทยากร โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมาอบรมเชิงปฏฺบัติการ
เปลี่ยนอัตลักษณ์5 LIGHT สู่พฤติกรรมบริการทีพ่ ึงประสงค์ “โรงพยาบาลคุณธรรม” รุ่นที่ 4-6

2 เม.ย. 2563 เป็นวิทยากรโรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง จ.บุรรี ัมย์ เรื่องการกำกับ ติดตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562

182

เป็นวิทยากรวิถีคุณธรรมและโครงงานคุณธรรม โรงเรียนนิรมลวิทยา และ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์
จ.สกลนคร

เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อประสมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน
โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

183

เป็นวิทยากรTraining Website Application WordPress (http://www.mpt.ac.th )

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา

184

เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

185

เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
โรงเรียนมารียร์ ักษ์ จ.นครราชสีมา

เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

186

เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์แบบยัง่ ยืน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

187

เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จ.นครราชสีมา

188

เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์

189

เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

เป็นวิทยาการโรงเรียนในเครือคณะรักกางเขนอุบลราชธานี (โรงเรียนมารีย์นิรมล)
การพัฒนาระบบ ICT ในสถานศึกษา

190

เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" ขั้นที่ 2
โรงเรียนมารียว์ ิทยา จ.นครราชสีมา

191

เป็นวิทยากรโครงการพัฒนา ด้าน ICT โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

192

ผลงานความภาคภูมิใจ

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

รางวัลที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2563

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททีมได้แก่ เด็กชายพศิณ พืดขุนทด
(น้องเมฆ) และเด็กชายรัญชน์ เขมะปัญญา (น้องนีโอ)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททีม ได้แก่ เด็กชาย
ธนกฤต ขติฌานัง (น้องภูม)ิ และเด็กชายธีรภัทร พัฒนาประทีป (น้องมิกกี้)

207

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททีม เด็กชายภัษฎา คงบัว (น้องเฟรม) เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ (น้องเอิร์น)

เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ลำดับที่ 50
จากนักเรียนที่เข้าสอบ 1,459 คน

208

209
โครงการ ASMO THAI วัดระดับความสามารถทางวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ASMO วิชาภาษาต่างประเทศ

ASMOTHAI ENGLISH YEAH 2

ASMOTHAI ENGLISH YEAH 5

เด็กหญิงโอลิเวีย บีทริซ กรีนวูด้

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง

ได้รับรางวัลชมเชย ASMO วิชาภาษาต่างประเทศ

ASMOTHAI ENGLISH YEAH 6

ASMOTHAI ENGLISH YEAH 6

เด็กชายภัทรพล ภัทรานนท์อทุ ยั

เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์ สมจิตร์

210

Asmo Thai วิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงสุพิชญา เชือ้ ชานาญ

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง

Asmo Thai วิชาคณิตศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เด็กชายจีราวัฒน์ รุง่ อร่ามศิลป์

211

ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กชายณัฐภูมิ บุญมะยา

เด็กชายณัฎฐ์ กาญจนการุณ

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

เอกสารประกอบ
(สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษา)

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปี ระสิทธิผล (มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น
1.1 มีสถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
✓
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ร่องรอยหลักฐาน
1.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
✓
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี
1.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
✓
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน
=
ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

***
ผลสำเร็จ (ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

3

ยอดเยี่ยม

3

ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมาย
(http://ms.ac.th/announce/2563/) มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564) มีการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ก โปรแกรม
บริหารสถานศึกษา Mass school ในการบริหารจัดการและบริการแก่ชุมชน (www.ms.ac.th) มีการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการจัดทำรายงาน

ประจำปีที่เป็นรายงานประคุณภาพภายใน มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคำสั่ง
แต่งตั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คำสั่งแต่งตั้งการกำหนดมาตรฐานการศึกษา /การจัดทำแผน/การ
จัดทำระบบสารสนเทศ/ การรับผิดชอบโครงการ-กิจกรรม/ การติดตามตรวจสอบ/การจัดทำรายงานประจำปี/
ประกาศการใช้มาตรฐาน/ ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน) มีการสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การปฏิบัติงาน

จำนวน

จำนวน

นักเรียน/

นักเรียน/ครู

ผลการ

ผลการ

ครู

ผ่านเกณฑ์ที่

ประเมิน

ประเมิน

ทั้งหมด

โรงเรียน

(ร้อยละ)

คุณภาพที่ได้

(คน)

กำหนด(คน)

694

609

87.5

ดีเลิศ



598

86.16



610

87.89



619

89.19

610

87.95



597

86.20



612

88.18



621

89.48

611

88.04

เป้าหมาย

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบตั ิ

(ร้อยละ)

ปฏิบตั ิ

1 มีความรักและเมตตา
1.1 ผู้เรียน มีความรักเมตตา

ไม่

85

ช่วยเหลืองานพ่อแม่ด้วยความเต็มใจ
1.2 ผู้เรียน พูดจาด้วยคำสุภาพ
ไพเราะ
1.3 ผู้เรียน สวดมนต์ก่อนนอน
2 มีความซื่อสัตย์
2.1 ผู้เรียน ทำการบ้านที่ครู

85

694

ดีเลิศ

มอบหมายให้ด้วยตนเองทุกครั้ง
2.2 ผู้เรียน มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเองระดับดีขึ้นไป
2.3 ผู้เรียน จัดเก็บอุปกรณ์สิ่งต่างๆ
ชองตนเอง
3 มีความกตัญญู

85

694

ดีเลิศ

3.1 ผู้เรียน มีความกตัญญู เคารพเชื่อ



600

86.45



611

88.04



622

89.62

619

89.19

ฟัง พ่อ แม่
3.2 ผู้เรียน มีความนอบน้อมพูดกับ
พ่อแม่และคุณครูด้วยคำสุภาพ
3.3 ผู้เรียน รู้จักตอบแทนคุณด้วยการ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
4 อยู่อย่างพอเพียง

80

4.1 ผู้เรียน ช่วยพ่อแม่ประหยัดและ

694



625



623



609

อดออม
4.2 ผู้เรียน ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า และ
ประหยัด
4.3 ผู้เรียน ใช้เงินที่พ่อแม่ให้มาเท่าที่
จำเป็น

สรุปผลการประเมิน

ดีเลิศ

90.05
89.76
87.75
88.23

ดีเลิศ

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ เน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นพื้นที่แห่งการเพาะพันธุ์ความดีและมุ่งมั่นทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและยั่งยืน
2. สถานศึ ก ษากำหนดเป้ า หมาย วิ ส ั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ในการพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรม
ของบุ ค ลากร และจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ด้ า นคุ ณ ธรรมอย่ า งหลากหลาย ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
และจับต้องได้
3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ นำแผนการปฏิบัติงานไปพัฒนานักเรียนบุคลากรด้านคุณธรรมได้อย่ าง
มีคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ การปฏิบัติเพื่อให้การปลูกฝังคุณธรรมได้เน้นไป
ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องเป็นอัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียน

4. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาด้านคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีหัวหน้าสาย
ของแต่ ล ะระดั บ ชั ้ น นิ เ ทศติ ด ตามการดำเนิ น งานคุ ณ ธรรมอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งตลอดปี ก ารศึ ก ษา
มีการประเมินผลคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 ในแต่ละด้าน และนำผลมาวิเคราะห์สรุปผลการประเมินและ
นำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป
5. สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างต่อเนื่อง เพื่อครูและบุคลากร
จะได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทุกคน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบตั ิร่วมกัน
เช่ น กี ฬ าเชื ่ อ มความสั ม พั น ธ์ ค รู แ ละเจ้ า หน้ า ที ่ ข องโรงเรี ย น กิ จ กรรมทางศาสนาเป็ น ต้ น
พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีในการนำมาใช้ในการบันทึกความดีของนักเรียน เช่น กิจกรรมพัฒนา
โปรแกรม TSCORE เพื่อบันทึกการทำความดีของนักเรียนแล้วนำมาจัดมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำ
ความดีตลอดปีการศึกษา

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปี ระสิทธิผล (มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น
1.1 มีสถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
✓
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ร่องรอยหลักฐาน
1.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
✓
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี
1.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
✓
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน
=
ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

***
ผลสำเร็จ (ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

3

ยอดเยี่ยม

3

ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมาย
(http://ms.ac.th/announce/2563/) มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564) มีการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ก โปรแกรม
บริหารสถานศึกษา Mass school ในการบริหารจัดการและบริการแก่ชุมชน (www.ms.ac.th) มีการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานประคุณภาพภายใน มีการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคำสั่ง
แต่งตั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คำสั่งแต่งตั้งการกำหนดมาตรฐานการศึกษา /การจัดทำแผน/การ

จัดทำระบบสารสนเทศ/ การรับผิดชอบโครงการ-กิจกรรม/ การติดตามตรวจสอบ/การจัดทำรายงานประจำปี/
ประกาศการใช้มาตรฐาน/ ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน) มีการสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
มาตรฐานที่ 5 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การปฏิบัติงาน

จำนวน

จำนวน

นักเรียน/

นักเรียน/ครู

ผลการ

ผลการ

ครู

ผ่านเกณฑ์ที่

ประเมิน

ประเมิน

ทั้งหมด

โรงเรียน

(ร้อยละ)

คุณภาพที่ได้

(คน)

กำหนด(คน)

2,550

2,263

88.73

ดีเลิศ



2,300

90.20

1.2 ผู้เรียน มีความสุภาพอ่อนโยน



2,239

87.80

1.3 ผู้เรียน รู้จักให้อภัย



2,249

88.20

2,418

94.81 ยอดเยี่ยม



2,423

95.00



2,377

93.20



2,453

96.20

2,203

86.41

เป้าหมาย

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบตั ิ

(ร้อยละ)

ปฏิบตั ิ

1 มีความรักและเมตตา
1.1 ผู้เรียน มีความรักเมตตาตนเอง

ไม่

80

และผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือ
ผู้อื่น

2 มีความซื่อสัตย์
2.1 ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

75

2,550

และผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป
2.2 ผู้เรียน มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเองระดับดีขึ้นไป
2.3 ผู้เรียน มีระเบียบวินัยในตนเองใน
ระดับดีขึ้นไป
3 มีความกตัญญู

80

2,550

ดีเลิศ

การปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
ปฏิบตั ิ

ประเด็นพิจารณา

ไม่

(ร้อยละ)

ปฏิบตั ิ

3.1 ผู้เรียน มีความกตัญญูต่อผู้มี

จำนวน

จำนวน

นักเรียน/

นักเรียน/ครู

ผลการ

ผลการ

ครู

ผ่านเกณฑ์ที่

ประเมิน

ประเมิน

ทั้งหมด

โรงเรียน

(ร้อยละ)

คุณภาพที่ได้

(คน)

กำหนด(คน)



2,229

87.40



2,193

86.00



2,188

85.80

2,457

96.34 ยอดเยี่ยม

2,489

97.60

2,433

95.40

2,448

96.00

พระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2 ผู้เรียน มีความนอบน้อมตระหนัก
ในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
3.3 ผู้เรียน รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณ
สถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป
4 อยู่อย่างพอเพียง

70

4.1 ผู้เรียน รู้จักประหยัดอดออมอยู่



ในระดับดีขึ้นไป


4.2 ผู้เรียน มีความพอใจในสิ่งที่
ตนเองเป็น
4.3 ผู้เรียน มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย



สรุปผลการประเมิน

2,550

91.57 ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ เน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นพื้นที่แห่งการเพาะพันธุ์ความดีและมุ่งมั่นทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและยั่งยืน
2. สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาด้านคุณธรรมของ
บุคลากร และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างหลากหลาย ได้อย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้
3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ นำแผนการปฏิบัติงานไปพัฒนานักเรียนบุคลากรด้านคุณธรรมได้อย่าง
มีคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ การปฏิบัติเพื่อให้การปลูกฝังคุณธรรมได้เน้นไป
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 เพื่อ
บันทึกการทำความดีของนักเรียนแล้วนำมาจัดมอบรางวัลให้กับนักเรียนผูท้ ำความดีตลอดปีการศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ คุณภาพของนักเรียน
1

ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

ยอดเยี่ยม

คิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรู้ทกั ษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด

ยอดเยี่ยม

2. ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ยอดเยี่ยม

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ
2

ยอดเยี่ยม

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

ยอดเยี่ยม

กลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้

ยอดเยี่ยม

2. ใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิทธิผล (มาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียน)
4

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติร่องรอย
หลักฐาน
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ยอดเยี่ยม

ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
3. พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ

ยอดเยี่ยม

มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (มาตรฐานเพิ่มเติมโรงเรียน)
5

ยอดเยี่ยม

1. มีความรักเมตตา

ดีเลิศ

2. มีความซื่อสัตย์

ยอดเยี่ยม

3. มีความกตัญญู

ดีเลิศ

4. อยู่อย่างพอเพียง

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีที่ 1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว

ยอดเยี่ยม

