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การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้กำหนดเป้าหมาย 
หลักการ  เนื้อหา กระบวนการจัดทำและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องคำนึงและนำไปปฏิบัติ
ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
 โรงเรียนมารีพิทักษ์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องระยะยาว 3 ปี โดยเริ่มจากปีการศึกษา 2562 – 
2564 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรทุกฝ่ายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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สว่นที ่1 สภาพทัว่ไปของโรงเรยีน 
 
1.1 ประวัติโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
 โรงเรียนมารีพิทักษ ์เป็นโรงเรียนในเครือของสังฆมณฑลนครราชสีมา  
 ตั้งอยู่เลขท่ี 70 ถนนประชาสามัคคี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110  
โทรศัพท์ (044) 631 – 727  โทรสาร (044) 631 – 984 Website: http://www.mpt.ac.th  บนพื้นที่ 7 ไร่ 
1 งาน 21 ตารางวา 
 โรงเรียนมารีพิทักษ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2521 (ค.ศ. 1978) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521  
 โดยบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส พระสงฆ์มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส (MEP) เปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กก่อนวัย
เรียน ประกอบด้วย เรือนไม ้จำนวน 1 หลัง ที่พักและโรงครัว จำนวน 1 หลังและบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 
1 หลัง ชั้นล่างเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีเด็ก จำนวน 6 คน และพนักงาน จำนวน 2 
คน  
 ปีการศึกษา 2526 (ค.ศ. 1983) ซิสเตอร์โยเซฟานิตยา  ใจสุขและซิสเตอร์บุปผา  ศรีสุระ ซิสเตอร์
คณะข้าบริการพระแม่มารีย์ หรือคณะรักกางเขนแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี เข้ามาช่วยดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2527 (ค.ศ. 1984) บาทหลวงอรุณ  ธรรมธาดา ขออนุญาตเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียนอย่างเป็นทางการ แทนบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส โดยมีพระสังฆราชพเยาว์  มณีทรัพย์ มุขนายก
สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขท่ี 2/2527 
 ปีการศึกษา 2530 (ค.ศ. 1987) บาทหลวงบุญชอบ  พงศ์ศิริพัฒน์ ยื่นขออนุญาตสร้างอาคารเรียน   
 ปีการศึกษา 2531 (ค.ศ. 1988) บาทหลวงบุญชอบ  พงศ์ศิริพัฒน์ มีการจัดซื้อที่ดินเพ่ิมเติม จำนวน 3 
งาน และดำเนินการขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เป็นที่พักพระสงฆ์และสถานที่สำหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา มีการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ได้รับใบอนุญาตเลขที่ บร.001/2531  
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2531 เปิดโรงเรียนอนุบาลชื่อโรงเรียนมารีพิทักษ์  
 ตั้งอยู่เลขท่ี 88/3 หมู่ 2 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
 เปิดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนชาย – หญิง ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 
– 3 แบ่งการเรียนรู้ เป็น 2 ภาคเรียน คือ  
  ภาคต้น   ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม จนถึง วันที่ 10 ตุลาคม  
  ภาคปลาย  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึง วันที่ 31 มีนาคม   
 โดยมีนางละมัย  โพยประโคน เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 70 คน 
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 ปีการศึกษา 2533 (ค.ศ. 1990) มีการต่อเติมอาคารคอนกรีต 2 ชั ้น มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง 
นักเรียนจำนวน 158 คน ประกอบด้วย  
  ระดับปฐมวัยปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง  
  ระดับปฐมวัยปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง และ 
  ระดับปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง ต่อมามีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 1 ไร่ 20 งาน 
พร้อมกับบ้าน จำนวน 1 หลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  
 ซิสเตอร์คณะข้าบริการพระแม่มารีย์แห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี มาช่วยดำเนินงาน จำนวน 2 ท่าน มี
จำนวนครู 3 คน พี่เลี้ยง จำนวน 3 คน มีบาทหลวงอรุณ  ธรรมธาดา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 ปีการศึกษา 2537 (ค.ศ. 1994) บาทหลวงสมเดช  พันธ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ขอ
อนุญาตต่อเติมอาคารเรียนหลังเดิมเป็น 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 350 คน ครู จำนวน 9 
คน และพ่ีเลี้ยง จำนวน 2 คน 
 ปีการศึกษา 2538 (ค.ศ. 1995) มีการติดต่อภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี มาช่วยดำเนินงาน
โรงเรียน โดยมีซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ บาทหลวงอรุณ  ธรรมธาดาเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 ปีการศึกษา 2539 (ค.ศ. 1996) ซิสเตอร์บุญชอบ  หัวใจ ภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ดำรง
ตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ บาทหลวงอรุณ  ธรรมธาดา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีการขออนุญาตต่อเติมอาคาร
เรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เพ่ิมเติม 4 ห้องเรียน 
 ปีการศึกษา 2540 (ค.ศ. 1997) บาทหลวงวิโรจน์  สมหมาย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและได้ดำเนินการ
ขออนุญาตสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ชั้นเดียว มีหอ้งเรียน จำนวน 14 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 488 
คน ครู จำนวน 18 คน 
 ปีการศึกษา 2541 (ค.ศ. 1998)  มีการสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ซิสเตอร์วันทา  สิทธิ
พล ภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 676 คน ครู 
จำนวน 16 คน และครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 2 คน 
 ปีการศึกษา 2542 (ค.ศ. 1999) มีการดำเนินการขอใบอนุญาตเลขที่ 004/2542 ใช้อาคารเรียนหลัง
ใหม่ ชื่ออาคารหลุยส์ นิโคลาส ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน โดยใช้เป็นอาคารเรียน
ระดับประถมศึกษา  ประกอบด้วยห้องพักครู จำนวน 1 ห้อง ห้องพักรับรอง จำนวน 1 ห้อง ห้องสมุด จำนวน 
1 ห้อง ห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง และ
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย บ้านพักผู้อำนวยการ ห้องสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ จำนวน 1 ห้อง 
ห้องครูใหญ่ จำนวน 1 ห้อง ห้องธุรการ-การเงิน จำนวน 1 ห้อง ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้องและห้องเรียน 13 
ห้อง มีนักเรียนจำนวน 674 คน เป็นเด็กระดับปฐมวัย จำนวน 354 คน จำนวน 10 ห้องเรียน เป็นนักเรียน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 320 คน มีห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน มีครู จำนวน 28 คน ครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 
2 คน 
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 ปีการศึกษา 2543 (ค.ศ. 2000) บาทหลวงประเวช  เตชะพิทักษ์ธรรม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน 
ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีการปรับปรุงรื้อถอนอาคารเรียน เพ่ือนำไปสร้างเป็นบ้านพักครู 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงหอประชุม โรงอาหาร มีห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน มี
นักเรียน จำวน 806 คน แบ่งเป็น เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 436 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 370 
คน ครู จำนวน 32 คน 
 ปีการศึกษา 2544 (ค.ศ. 2001) บาทหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร์วันทา  สิทธิพล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้มีการปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาคาร
สถานที่บรรยากาศต่าง ๆ ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 984 คน มีเด็กระดับปฐมวัย 
จำนวน 523 คน มีห้องเรียน จำนวน 12 ห้องเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 461 คน มีห้องเรียน 
จำนวน 13 ห้องเรียน  มีครู จำนวน 37 คน   
 ปีการศึกษา 2545 (ค.ศ. 2002) บาทหลวงประเวช  เตชะพิทักษ์ธรรม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน 
ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 1,046 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 511 
คน มีห้องเรียน จำนวน 11  ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 535 คน มีห้องเรียน จำนวน 
17 ห้องเรียน และมีครู จำนวน 40 คน   
 ปีการศึกษา 2546 (ค.ศ. 2003) บาทหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร์วันทา  สิทธิพล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 1,085 คน เด็กระดับปฐมวัย 
จำนวน 439 คน มีห้องเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 646 คน มี
ห้องเรียน จำนวน 14 ห้องเรียน และมีคร ูจำนวน 41 คน   
 ปีการศึกษา 2547 (ค.ศ. 2004) บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร์รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 1,055 คน เด็กระดับปฐมวัย 
จำนวน 375 คน  มีห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 680 คน มี
ห้องเรียน จำนวน 15 ห้องเรียน  และมีคร ูจำนวน 45 คน   
 ปีการศึกษา 2548 (ค.ศ. 2005) บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร์รุ่งทิพย์  พัฒนภิรมย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียน จำนวน 1,055 คน นักเรียนระดับ
ปฐมวัย จำนวน 346 คน มีห้องเรียน จำนวน 9 ห้องเรียน และมีจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
709 คน มีห้องเรียน จำนวน 16 ห้องเรียน และมีคร ูจำนวน 45 คน 
 ปีการศึกษา 2549 (ค.ศ. 2006) บาทหลวงเฉลียว  วาปีกัง  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน  1,077 คน นักเรียนระดับ
ปฐมวัย จำนวน 336 คน ห้องเรียน จำนวน 9 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 741 คน มี
ห้องเรียน จำนวน 16 ห้องเรียน และมีครู จำนวน 43 คน 
 ปีการศึกษา 2550 (ค.ศ. 2007) บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 1,105 คน เด็กระดับปฐมวัย 
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จำนวน 320 คน มีห้องเรียน จำนวน 9 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 785 คน มี
ห้องเรียน จำนวน 18 ห้องเรียน และมีครู จำนวน 45 คน 
 ปีการศึกษา 2551 (ค.ศ. 2008) บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,119 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 310 คน มีห้องเรียน จำนวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 808 คน 
มีห้องเรียนจำนวน 18 ห้องเรียน มีคร ูจำนวน 49 คน และมีครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 6 คน 
 ปีการศึกษา 2552 (ค.ศ. 2009) บาทหลวงเฉลียว  วาปีกัง  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 
โรงเรียน ได้ทำพิธีเปิดและเสกอาคาร “มารีอา” และซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,088 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 313 คน มีห้องเรียน จำนวน 9 ห้องเรียน 
และมีนักเรียนระดับประถม จำนวน 775 คน มีห้องเรียน จำนวน 18 ห้องเรียน มีครู จำนวน 49 คน และครูพ่ี
เลี้ยง จำนวน 6 คน       
 ปีการศึกษา 2553 (ค.ศ. 2010) บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,136 
คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 350 คน จำนวนห้องเรียน 10 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน 786 คน มีห้องเรียน จำนวน 19 ห้องเรยีน มีคร ูจำนวน 56 คน และมีครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 6 คน 
 ปีการศึกษา 2554 (ค.ศ. 2011) บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,170 
คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 385 คน มีห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน 785 คน มีห้องเรียน จำนวน 20 ห้องเรียน มีคร ูจำนวน 55 คน และมีครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 9 คน 
 ปีการศึกษา 2555 (ค.ศ. 2012) บาทหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการ  ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,150 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 365 คน มีห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
785 คน มี ห้องเรียน จำนวน 21 ห้องเรียน มีคร ูจำนวน 53 คน และมีครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 5 คน 
 ปีการศึกษา 2556 (ค.ศ. 2013) บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,078 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 318 คน มีห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
752 คน มีห้องเรียน จำนวน 20 ห้องเรียน มีคร ูจำนวน 51 คน และมีครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 7 คน 
 ปีการศึกษา 2557 (ค.ศ. 2014) บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีนักเรียน จำนวน 1,012 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 287 คน มีห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
715 คน มีห้องเรียน จำนวน 20 ห้องเรียน มีคร ูจำนวน 49 คน และมีครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 5 คน 
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 ปีการศึกษา 2558 (ค.ศ. 2015) บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีนักเรียน จำนวน 996 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 274 คน ห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 694  
คน มีห้องเรียน จำนวน 19 ห้องเรียน มีคร ูจำนวน 46 คน และมีครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 4 คน 
 ปีการศึกษา 2559 (ค.ศ. 2016)  บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและซิสเตอร์อุไร  คงทอง 
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ อาคารบ้านพักซิ
สเตอร์ ทั้งนี้สังฆมณฑลนครราชสีมาได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2559 
(หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559) โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีพิธีเสกและเปิดหอประชุมเซนต์โยเซฟในวัน
ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานร่วมกับนายสง่า  ศรีราม  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
 อาคารบ้านพักซิสเตอร์ อาคารฟรังซิส อาคารโบสถ์และอาคารบ้านพักพระสงฆ์มีพิธีเสกและเปิด มี
นักเรียน จำนวน 961 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 279 คน มีห้องเรียน จำนวน 10 ห้องเรียนและมีนักเรยีน
ระดับประถมศึกษา  จำนวน 682  คน มีห้องเรียน จำนวน 19 ห้องเรียน มีครู จำนวน 45  คน  
 ปีการศึกษา 2560 (ค.ศ. 2017)  บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและซิสเตอร์เพ็ญจันทร์  มีนะ
จรัส เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,005 คน  นักเรียนระดับบริบาล จำนวน 34 คน มีเด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 269 คน  มีห้องเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
702 คน มีห้องเรียน จำนวน 20 ห้องเรียน มีครู จำนวน 49  คน  
 การดำเนินการก่อสร้างวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งเป็นสถานประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ แหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแบบเขมรผสมผสานกับ
ศิลปะแบบโกธิก และมีพิธีเปิดเสกวัด โดยพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2560 
 ปีการศึกษา 2561 (ค.ศ. 2018) บาทหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและซิสเตอร์เพ็ญจันทร์    มี
นะจรัส เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,005 คน นักเรียนระดับชั้นบริบาล จำนวน 27  คน 
เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 267 คน มีห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
702 คน ห้องเรียน  จำนวน 20 ห้องเรียน  และมีครู จำนวน 49 คน  
 ปัจจุบันโรงเรียนมารีพิทักษ์ บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ดำรงตำแหน่งผู ้ทำการแทนผู ้รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและ  
ซิสเตอร์เพ็ญจันทร์  มีนะจรัส เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 931 คน นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัย จำนวน 264 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 677 คน และมีครู จำนวน 54 คน  
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N 

 

 

อาคาร2  ประถม 

อาคารหอประชุม 

300 เมตร 

เสาส่งสัญญาณ 
DTAC 

ห้องน ้ำ 

โรงรถ บ้านพัก 
คนงาน 

ห้องน ้ำ 

อาคารใหม่ 
บ้านพัก 
ซิสเตอร์ 

อยู่ใน
อาคาร 

ที่จอดรด 

สนำม 

 มีการจัดหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเพิ่มเติมในส่วนของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย/ทักษะการคิดสู่ศตวรรษที่ 21/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ความเป็นสากลเข้า
ไปในหลักสูตรของโรงเรียน มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน จากเดิม 6 ฝ่าย เป็น 7 ฝ่าย ดังนี้  
 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ – การงาน ฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรม ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร และฝ่ายปฐมวัย  
 มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ (อัตลักษณ์ 4 รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่
อย่างพอเพียง) มีจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมารีย์นางรอง มีการพัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการ มีการ
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างอาคารเรียนด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Network) ติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน ปรับปรุงระบบร้านค้าสหกรณ์ด้วยบัตรนักเรียน 
และมีการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ ระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 2562 – 
2564 แทนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับที่ผ่านมาซึ่งได้สิ้นสุดลง โดยมีวิสัยทัศน์ “โรงเรียนมารีพิทักษ์เป็น
โรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
 

แผนผังโรงเรียน 
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1.2 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562 
 ประมขุสงัฆมณฑลนครราชสมีา (ผูร้บัใบอนญุาต)  

 

สมาคมผูป้กครองและคร ู  ผูแ้ทนผู้รบัใบอนญุาต/ผูจ้ดัการ  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

 ผู้อำนวยการ  
 
 

ฝา่ยวชิาการ  ฝา่ยกจิการนกัเรยีน 
 

ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป  ฝา่ยธรุการ การเงนิ  
ฝา่ยอภบิาลและ 

แพรธ่รรม 
 

ฝา่ยพฒันาคณุภาพ
การศกึษาและบคุลากร 

 ฝา่ยปฐมวยั 

             

-ง า น บ ร ิ ห า ร ฝ ่ า ย
วิชาการ 
-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานจัดการเรียนรู ้
-งานนิเทศการเร ียน
การสอน 
-งานวัดผล ประเมินผล
และทะเบียน 
-งานวิจัยในชั้นเรียน 
-งานพ ัฒนาส ื ่อและ
นวัตกรรม 
 

 -งานบริหารฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
-งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-งานระดับชั้น 
-งานก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียน 
-งานกีฬา 
-งานสัมพันธ์ชุมชน 
-งานแนะแนว 
 

 -ง า น บ ร ิ ห า ร ฝ ่ า ย
บริหารงานทั่วไป 
-งานอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานโภชนาการ 
-งานพยาบาล 
-งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-งานสว ั สด ิ ภ าพและ
จราจร 
-งานยานพาหนะ 
-งานห้องสมุด 
-งานทะเบียนและสถิติ
นักเรียน 
 

 -งานบร ิหารฝ ่ายธ ุรการ 
การเงิน 
-งานธุรการ 
-งานสารบรรณ 
-งานการเงินและบัญชี 
-งานจัดซื้อ 
-งานพัสดุครุภัณฑ์ 
-งานสหกรณ์ร้านค้า 
-งานประชาสัมพันธ์ 
 

 -งานบริหารฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรม 
-งานอภิบาลและแพร่
ธรรม 
-งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามวิถีคริสต์ 
-งานศาสนสัมพันธ์ 
 

 -ง า น บ ร ิ ห า ร ฝ ่ า ย พ ั ฒนา
ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ละ
บุคลากร 
-งานวิจัย นโยบายและแผน 
-ง า น ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
-งานทรัพยากรมนุษย์ 
-ง า น เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ
สารสนเทศ 
 

 -งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 
-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานจัดประสบการณ์
เรียนรู ้
-ง า น น ิ เ ท ศ ก า ร จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ 
-ง า น ว ั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 
-งานวิจัยในชั้นเรียน 
-ง านพ ัฒนาส ื ่ อ แล ะ
นวัตกรรม 
-งานระดับชั้น 
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1.3 เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

ปีการศกึษา รายการ 
พ.ศ. 2562 1. รางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562 

2. รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 
3. งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน “เสริมสร้างความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ย ั ่งย ืน” ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 
3. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที ่4 – 6  
ระดับเหรียญทองแดง ลำดับที่ 25 
4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ห้องเรียนปกติ ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 26 

  
พ.ศ. 2561 1. “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ประจำปี 2561 

2. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 
3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที ่4 – 6  
ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 60  
4. การแข่งขัน Multi Skills Competition ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที ่4 – 6  
ระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 19 

  
พ.ศ. 2560 1. รางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2560 

2. ผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น (OPEC Administrator Award 2017) งานสัปดาห์วัน
ศึกษาเอกชน ประจำปี 2560   
3. ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (OPEC Administrator Award 2017) งานสัปดาห์วันศึกษา
เอกชนประจำปี 2560 

  

พ.ศ. 2559 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลที่ 9 
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลที่ 9 
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คณะครูได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
ปีการศกึษา รายการ 
พ.ศ. 2562 รางวลั “ครูเอกชนดเีดน่” (Private Teacher Award) ประจำป ีพ.ศ. 2562  

1. ซิสเตอร์บุญสม    ปิ่นสุวรรณ  
2. นางจิตราภรณ์  ฉัตรทันต์ 
3. นายวิชาญ   ศรีลากูล 
4. นางสาวดวงนภา    โลมปลา 
5. นายครองศักดิ์  ยาสาไชย 
รางวลัครดูีศรสีงัฆมณฑลนครราชสีมา  ปกีารศึกษา 2562   
1. นางสาวภาวิณี  ศรีทน 
2. นางสาวนริสรา  ยาสาไชย 
3. นางอนัญญาพร    จีนเป็นวงศ ์

   
พ.ศ. 2561 “100 ป ีครูดศีรเีอกชน” ประจำป ี2561 

1. ซิสเตอร์บุญสม    ปิ่นสุวรรณ 
   

พ.ศ. 2560 รางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2560 
1. นางสาวดวงนภา      โลมปลา 
ผู้บริหารโรงเรยีนเอกชนดเีด่น (OPEC Administrator Award 2017) งานสปัดาหว์นัศกึษา
เอกชน ประจำปี 2560     
1. ซิสเตอร์บุญสม    ปิ่นสุวรรณ 
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (OPEC Administrator Award 2017) งานสัปดาห์ว ันศึกษา
เอกชนประจำปี 2560   
1. นางศิริลักษณ์  เจริญศักดิ ์
2. นางสุรีรัตน์  ชอบสุข 
3. นายครองศัก  ยาสาไชย 
4. นางสาวกัญญา วาปีกัง 
5. นางสาวพุธณีย์ เสือชุมแสง 
6. นางสาวภาวิณี ศรีทน 

พ.ศ. 2559 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลที่ 9 
1. ซิสเตอร์บุญสม    ปิ่นสุวรรณ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลที่ 9 
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ปีการศกึษา รายการ 
1. นายเดชชาติ  เม็ดฝ้าย 
2. นางชวัลกร  เม็ดฝ้าย 
3. นางสาววรารัตน ์ เสาวพันธ์ 
4. นางสาวทองมี  พันธุ์เกิด 
5. นางสาวรัชฎาภรณ ์ สุริยัพ 
6. นางสาวกาญจน ศรีเมือง 
7. นางศิริลักษณ์  เจริญศักดิ ์
8. นางสุรีรัตน์  ชอบสุข 
9. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย 
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นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
ปีการศกึษา รายการ 
พ.ศ. 2562 งานมหกรรมว ันการศ ึกษาเอกชน “เสร ิมสร ้างความม ั ่นคง ม ั ่งค ั ่ง ย ั ่งย ืน” ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 16  กุมภาพันธ์ 2562 
 1. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  

ระดับเหรียญทองแดง ลำดับที่ 25  
 เด็กหญิงจรินญา   โสภาฉัตร   
 2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ห้องเรียนปกติ ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 26         
 เด็กหญิงกชนิกา  อินทร์บุญ    
   
พ.ศ. 2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ว ิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 8  ธันวาคม 2561 
 1. การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 60 
 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ พูลพืชชนม์ 
 2. การแข่งขัน Multi Skills Competition ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

ระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 19 
 เด็กหญิงธัมมิกา วงศ์อำมมาตย์ 
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1.4 ขอ้มลูด้านการบรหิาร 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ มีข้อมูลด้านการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
  บาทหลวงเอกชยั  ชณิโคตร  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
  นางสาวบุญสม   ปิน่สวุรรณ  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  
    
  ผู้ช่วยผู้บริหาร มีคณะครูเป็นผู้ช่วยบริหารงานแต่ละฝ่าย ดังนี้ 
 

ที ่ ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ 
1. นางสาวจรรยมณพน์ รัตพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
2. นายวิชาญ ศรีลากูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. นางสาวศศิกมล อภัยจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ การเงิน 
4. นายครองศักดิ์ ยาสาไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวภาวิณี ศรีทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาล 
6. นางสาวกัญญา วาปีกัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
7. นางนริสรา ยาสาไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย 
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1.5 ข้อมูลด้านบุคลากร 
 จำนวนบุคลากร โรงเรียนมารีพิทักษ ์ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภท 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน 1 - 1 
ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - 1 1 
ครูระดับปฐมวัย - 18 18 
ครูระดับประถมศึกษา 5 25 30 
ครูต่างชาติ - - - 
ครูสนับสนุนการสอน 1 6 7 

รวม 7 51 58 
 
ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมารีพิทักษ ์ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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1.6 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน โรงเรียนมารีพิทักษ ์ปีการศึกษา 2562 
 

ระดบัชัน้ 
ปีการศกึษา 

2561 2562 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปฐมวัยปีที่ 1 34 39 73 42 31 73 
ปฐมวัยปีที่ 2 51 51 102 34 50 84 
ปฐมวัยปีที่ 3 41 51 92 56 51 107 

รวมระดับปฐมวยั 126 141 267 132 132 264 
ประถมศึกษาปีที่ 1 58 58 116 41 55 96 
ประถมศึกษาปีที่ 2 59 57 116 65 61 126 
ประถมศึกษาปีที่ 3 58 40 98 56 52 108 
ประถมศึกษาปีที่ 4 59 59 118 57 37 94 
ประถมศึกษาปีที่ 5 69 60 129 53 60 113 
ประถมศึกษาปีที่ 6 54 62 116 69 59 128 
รวมระดับประถมศึกษา 357 336 693 341 324 665 
รวมทั้งหมด 483 477 960 473 456 929 

 
ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารีพิทักษ ์ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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1.7 อาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ 
 อาคาร สถานที่ โรงเรียนมารีพิทักษ ์ประจำปีการศึกษา 2561 
 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน หมายเหต ุ
1 อาคารมารอีา   
 ชั้น 1 ห้องวิชาการ 1  
  ห้องมินิมาร์ท 1  
  ห้องพักผู้อำนวยการ 1  
  ห้องพยาบาล 1  
 ชั้น 2 ห้องสมุด 1  
  ห้องคอมพิวเตอร์ 1  
 ชั้น 3 ห้องพักครู 1  
 ชั้น 4 ห้องนาฏศิลป์ 1  
 รวม 8  
2 อาคารหลุยส์นิโคลาส   
 ชั้น 1 ห้องพักครู 1  
  ห้องเรียน ICEP 2  
  ห้องดนตรี-คีบอร์ด 1  
  ห้องKool/English 1  
  ห้องพักครูสถาบัน ICEP 1  
  ห้องเก็บเครื่องดนตรีสถาบัน 1  
  ห้องคอมพิวเตอร์ 1  
 ชั้น 2 ห้องวิทยาศาสตร์ 1  
 รวม 9  
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แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 
แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน หมายเหต ุ
1.  วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1  
2.  สวนเกษตรอินทรีย์ 1  
3.  ต้นไม้พูดได ้ 1  
4.  ห้องสมุดโรงเรียนมารีพิทักษ์ 1  
5.  ห้องดนตรีโรงเรียนมารีพิทักษ์ 1  
6.  ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1  
7.  ป้ายนิเทศโรงเรียนมารีพิทักษื 1  
 รวม 7  

 
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ลำดับที ่ รายการ หมายเหต ุ

1. สวนสาธารณะชุมชนหนองตาหมู่  
2. อนุสาวรีย ์ ท้าวปาจิต-นางอรพิม อนุสรณ์สถานแห่งความรักว ัดขุนก้อง               

อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
 

3. วัดป่าเรไร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  
4. ค่ายฝึกลูกเสือ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕ อ.นางรอง  
5. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารีพิทักษ ์ณ วันที่    เดือน        พ.ศ. ... 
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1.8 ผลงานที่ผ่านมาในรอบ 3 ปี 
 ผลงานของโรงเรียนมารีพิทักษ ์ประจำปีการศึกษา 2562 – 2560 

ที ่ รางวลัที่ไดร้บั หนว่ยงาน 
1 งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน “เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 
2562 

 

2 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ว ิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 

 

ผลงานของบุคลากร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2560 
 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชือ่ – สกลุ รางวลัที่ไดร้บั หนว่ยงาน 
1 ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ครูเอกชนดีเด่น  
2 นางจิตราภรณ์ ฉัตรทันต ์ ครูเอกชนดีเด่น  
3 นายวิชาญ ศรีลากูล ครูเอกชนดีเด่น  
4 นางสาวดวงนภา โลมปลา ครูเอกชนดีเด่น  
5 นายครองศักดิ์ ยาสาไชย ครูเอกชนดีเด่น  
6 นางสาวภาวิณี ศรีทน ครูดีศรีสังฆมณฑลราชสีมา  
7 นางสาวนริสรา ยาสาไชย ครูดีศรีสังฆมณฑลราชสีมา  
8 นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ ์ ครูดีศรีสังฆมณฑลราชสีมา  

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร โรงเรียนมารีพิทักษ ์ณ วันที่    เดือน          พ.ศ.  
 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชือ่ – สกลุ รางวลัที่ไดร้บั หนว่ยงาน 
1 ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ 100 ปี ครูดีศรีเอกชน  

ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรคุณภาพการศึกษาและบุคลากร โรงเรียนมารีพิทักษ ์ณ วันที่    เดือน          พ.ศ.  
 ปีการศึกษา 2560 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ รางวลัที่ไดร้บั หนว่ยงาน 
1 นางสาวดวงนภา โลมปลา ครูเอกชนดีเด่น  

ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรคุณภาพการศึกษาและบุคลากร โรงเรียนพิทักษ ์ณ วันที่    เดือน          พ.ศ.  
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1.9 ผลการวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 
การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายในโรงเรยีน 

จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดเด่นที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

1. แผนพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีน (Strategy) 
ให้วิเคราะห์ว่าแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านมามีความชัดเจนหรือไม่ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกมากน้อยเพียงใด สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือไม่ 

 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปี
การศึกษา 2558 – 2561 แต่ไม่ได้ดำเนินการเผยแพร่
ให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ส่งผล
ให้ไม่พบการนำไปสู่การปฏิบัติในแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละฝ่าย 

 

2. ข้อมูลและองค์ประกอบในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศ ึ กษา  ป ี การศ ึ กษา  2558 – 2561 ย ั ง ไม่
ครอบคลุมตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน พ.ศ. 2553 กำหนด 

 

3. การกำหนดต ัวช ี ้ ว ัดความสำเร ็จของแต ่ละ
เป ้าหมายในแผนพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา ปี
การศึกษา 2558 – 2561 ยังไม่ชัดเจน เช่น ตัวชี้วัด
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังไม่ได้ระบุเกณฑ์ไว้
อย ่างช ัดเจนว ่าจะพ ัฒนาให ้น ักเร ียนไปให ้ถึง
ผลสัมฤทธิ์ระดับไหน เป็นต้น 
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การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายในโรงเรยีน 

จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดเด่นที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

2. แผนภมูโิครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน (Structure) 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่ของการทำงานในโรงเรียน ให้วิเคราะห์ว่าโครงสร้างการบริหารที่
เป็นอยู่มีหลั่นชั้นมากหรือน้อย มีการสื่อสารสองทางหรือไม่ 
1. มีแผนภูมิโครงสร้างบริหารโรงเรียนที่ชัดเจน แบ่ง
งานแต่ละฝ่ายครอบคลุมภาระกิจหลักของโรงเรียน
ครบถ้วน 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมงานที่สังกัดใน
โครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่ายครบถ้วน แต่
บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดภาระ
งานในแต่ละงานของแต่ละฝ ่ายที ่ตนส ังก ัดและ
รับผิดชอบส่งผลให้การนำสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครบถ้วน 
ไม่สมบูรณ์และยังไม่ชัดเจน 

3. ระบบงานในโรงเรยีน (System) 
ให้วิเคราะห์ว่าโรงเรียนมีกระบวนการและลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันหรือไม่ มีความ
คล่องตัวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้
ดำเนินวิถีชีวิตและประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรมใน
ชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของโครงการ
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ตามอัตลักษณ์ 4 ที่ส่งผลให้
น ักเร ียนและบุคลากรได ้ดำเน ินงานทุกอย่างใน
ช ีว ิตประจำว ันโดยใช ้หล ักของคุณธรรมนำการ
ทำงาน/การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีการรายงาน
ผลผ่านช่องทางเทคโนโลยีเป็นปัจจุบันทุกวัน 

1. การกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานในโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
และการดำเน ินงานตามโครงการ/ก ิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ 
ไม่ครอบคลุมขอบข่ายงานของแต่ละฝ่ายและยังไม่
เป็นปัจจุบัน 
 

2. มีการจัดสรรอัตรากำลังของบุคลากรครบถ้วนทุก
ตำแหน่งงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

2. ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนยังไม่ได้
ดำเนินการให้ครบถ้วน สมบูรณ์และชัดเจนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน 
พ.ศ. 2553 จำนวน 8 ข้อ และตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 จำนวน 
7 ข้อ  
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การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายในโรงเรยีน 

จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดเด่นที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 
3. สารสนเทศโรงเรียนยังไม่เป็นระบบและยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารของโรงเรียนยัง
มีวิธีการและรูปแบบที่ไม่ทั ่วถึงบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนและบุคคล/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5. ระบบการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ยังไม่เป็นระบบ 

 6. สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนยังมีไม่
เพียงพอและยังไม่ครบทุกห้องส่งผลให้การใช้สื่อ
เทคโนโลยีของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ยังพบไม่
มาก 

 7. ระบบอินเตอร์เน็ทของโรงเรียน ยังไม่เอื้อต่อการ
ใช้งานในการค้นคว้าข้อมูลให้รวดเร็ว 

4. รปูแบบการบรหิารจดัการของผูน้ำ (Style) 
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Leadership) ให้วิเคราะห์ว่าผู้บริหารมีรูปแบบการบริการแบบรวบอำนาจหรือ
กระจายอำนาจ มีความเป็นผู้นำหรือไม่มากน้อยเพียงใด (เน้นที่คุณพ่อเอกชัย (ผู้จัดการ)) 
1. ผู้บริหารสูงสุด เป็นนักบวช มีการดำเนินชีวิตที่
เป็นแบบอย่างที ่ด ีแก่บุคลากรและบริหารจัดการ
โรงเรียนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ผู ้บริหารสูงสุด มีความรู ้ ความสามารถและมี
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกมิติ
และมุ่งสู ่คุณภาพที่สอดรับกับการเปลี ่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
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การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายในโรงเรยีน 

จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดเด่นที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

5. บุคลากร (Staff) 
คณะครู บุคลากร พนักงานให้วิเคราะห์ว่าบุคลากรมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร /มีระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนเพียงใด เช่น การคัดเลือก การใส่คนให้ถูกงาน การพัฒนา การประเมิน การ
สร้างขวัญกำลังใจ    การลงโทษ การให้ออกจากงาน 
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นความมั่นคงของ
โรงเรียน 

1. มีบ ุคลากรครบถ้วนตามอัตรากำล ังในแต่ละ
หน่วยงานแต่มีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถยังไม่
ตรงกับสายงาน ส่งผลให้คุณภาพและประสิทธิผล
ของงานยังไม่เป็นตามท่ีกำหนด 

2. บุคลากรส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  
 

2. ครูผู ้สอนยังมีการใช้สื ่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ไม่มาก 

3. บุคลากรได้รับการอบรม/พัฒนา มากกว่าเกณฑ์
ขั้นต่ำของคุรุสภาที่กำหนดไว้ 20 ชั่วโมง/ปี โดยเฉลี่ย
บุคลากรได้รับการอบรม 50 ชั่วโมง/ปี 

 

4. โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินบุคลากรที่ชัดเจนและ
ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในแต่ละมิติและแต่ละด้าน
อย่างชัดเจน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
4 “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” 

 
 
 

6. ทกัษะ (Skill) 
ทักษะ ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญของโรงเรียน ให้วิเคราะห์ว่า มีครู บุคลากร พนักงานมีทักษะที่จำเป็น
อยู่มากน้อยเพียงใด 

 

1. บุคลากรร้อยละ 81.00 ยังไม่เชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนางานให้หลากหลาย รวดเร็ว 
เช่น โปรแกรม Power point, โปรแกรม Excel เป็น
ต้น 
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การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายในโรงเรยีน 

จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดเด่นที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 
2. ครูผู ้สอนร้อยละ 77.00 ยังใช้ว ิธ ีการสอนและ
เทคนิคการสอนที่ไม่หลากหลาย 

7. คา่นยิมรว่ม (Shared Values) 
ค่านิยมร่วมในโรงเรียนซึ่งถือเป็นหัวใจของโรงเรียนเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนใน
โรงเรียน ให้วิเคราะห์ว่าคนในโรงเรียนมีความเชื่อร่วมกันอย่างไรซึ่งความเชื่อนั้นจะนำพาโรงเรียนไปสู่
เป้าหมายได้หรือไม่อย่างไร (ขณะนี้เรามีแต่อัตลักษณ์ยังไม่ได้กำหนดค่านิยมร่วมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ) 
1. โรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลากรได้ประยุกต์ใช้หลักธรรม คือ คุณธรรม
ตามอัตลักษณ์ 4 “รักเมตตา ซื ่อสัตย์ กตัญญู อยู่
อย่างพอเพียง” ในโครงการคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ตามอัตลักษณ์ 4 ที่มีการปฏิบัติและส่งรายงานผล
ผ่านระบบเทคโนโลยีให้รับทราบและแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทุกวัน 

 

8. ผลสมัฤทธิ ์
ให้วิเคราะห์ที่ตัวของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาอบรมซึ่งเป็นผลลัพธ์ (Output) ว่ามีโดดเด่นด้านคุณธรรม มี
ความโดดเด่นด้านวิชาการเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มากน้อยเพียงใด 
1. นักเรียนมีผลการสอบ O-net ระดับชาติในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 
4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

1. ผลการประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียน
แต่ละระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ยังต้องได้รัก
การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มเติมให้มากขึ้น 

 

2. การวัดผลประเมินผลนักเรียนยังกำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน (Rubric) ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผลคะแนนแต่
ละวิชา แต่ละระดับชั ้นของนักเรียนบางส่วน ยัง
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้ไม่สอดคล้องกับคุณภาพและ
สมรรถนะที่แท้จริงของนักเรียน 



 

 

แผนพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ โรงเรียนมำรีพทิกัษ ์ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

24 

 

การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายในโรงเรยีน 

จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดเด่นที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/พฤติกรรมของ
นักเรียนหรือของครูหรือระบบงานในโรงเรียนที่เป็น
จุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 3. ผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรมของนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้นยังพบไม่มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ โรงเรียนมำรีพทิกัษ ์ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

25 

 

การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายนอกโรงเรยีน 

โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับบุคคล หรือหน่วยงานหรือ
สภาพปัจจัยที่มาจากภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลให้
โรงเรียนมีโอกาสได้พัฒนาหรือได้รับการส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาได้ดีขึ้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับบุคคล หรือหน่วยงานหรือ
สภาพปัจจัยที่มาจากภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลให้
โรงเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาหรือเป็นสิ่งที่ทำให้
โรงเรียนเกิดการพัฒนาได้ช้าหรือไม่สามารถทำงาน
ได้คล่อง สะดวก 

1. สงัคม (Social) วฒันธรรม (Culture) 
เรื่องเกี่ยวกับสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นิสัยพื้นฐานของคนในพื้นที่ ให้วิเคราะห์ว่าโครงสร้างสังคมแบบนี้ 
(เด็กเกิดน้อยลง) ประชากรหนาแน่ สังคมเมือง เป็นโอกาสมากน้อยเพียงใด 
รวมไปถึงค่านิยม ทัศนคติ ธรรมเนียมประเพณี ให้วิเคราะห์ว่าคนในพื้นที่นี้มีค่านิยมต่อการศึกษาอย่างไร 
นิยมโรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาล เป็นต้น 
1. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลายที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร เช่น ตลาดถมหมืด
ถมมอ 

1. อ ัตราการเก ิดของประชากรโดยเฉล ี ่ยต ่อปี
การศึกษาลดลง ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่มาเรียนใน
โรงเรียนลดลง 

2. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ 
ประเพณี ชุมชน เช่น ลอยกระทง ส่งผลให้โรงเรียน
เป็นที่รู้จักและได้รับความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน 

2. จากสภาพครอบครัวที่มีการแยกกันอยู่หรือหย่า
ร้างส่งผลต่อการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน มีผลต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาการตามวัยของบุตรหลาน 

 
3. นักเรียนมีที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลโรงเรียน รถรับส่ง
มีไม่เพียงพอที่จะไปรับนักเรียนมาเรียน ส่งผลต่อ
จำนวนนักเรียนของโรงเรียน 

2. เทคโนโลย ี(Technology) 
ให้วิเคราะห์ว่าการมีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มโอกาสหรือเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
1. โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางใน
การติดต่อ สื่อสารส่งข้อมูลข่าวสารให้รับทราบกัน
อย่างทั่วถึง เช่น ไลน์กลุ่ม เป็นต้น 
 

1. การกำกับ ติดตามและควบคุมการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรียนให้เหมาะสมและเป็นไปหลักจริยธรรม/
กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ ยากมากข้ึน 
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การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายนอกโรงเรยีน 

โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับบุคคล หรือหน่วยงานหรือ
สภาพปัจจัยที่มาจากภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลให้
โรงเรียนมีโอกาสได้พัฒนาหรือได้รับการส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาได้ดีขึ้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับบุคคล หรือหน่วยงานหรือ
สภาพปัจจัยที่มาจากภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลให้
โรงเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาหรือเป็นสิ่งที่ทำให้
โรงเรียนเกิดการพัฒนาได้ช้าหรือไม่สามารถทำงาน
ได้คล่อง สะดวก 

2. จากการมีเทคโนโลยีส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลและองค์ภายนอกโรงเรียนได้รับข้อมูล/ข่าวสาร
ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

 

3. สภาพเศรษฐกจิ (Economy) 
ให้วิเคราะห์ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งในมหภาพ (Macro) และจุลภาพ (Micro) เป็นการเพิ่มโอกาสหรือ
เป็นอุปสรรคสำหรับการทำการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนของเรา 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นอย่างดี เช่น 
บริจาคสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ เงินงบประมาณ เป็นต้น 

1. ภาพลักษณ์ของโรงเรียนถูกมองว่ามีค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาภายในโรงเรียนสูงส่งผลให้จำนวนนักเรียน
ลดลง 

 

2. จากสภาวะและสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
ปัจจุบ ันที ่ย ังไม่กระเตื ้อง ทำให้ให้ม ีผ ู ้ปกครอง
บางส่วนชำระค่าบำรุงการศึกษายังไม่ครบถ้วน ส่งผล
กระทบต่องบประมาณของโรงเรียนในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ 

4. สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
ให้วิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โรงเรียน
เอกชนอื่น โรงเรียนรัฐบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น เป็นโอกาสหรืออุปสรรคสำหรับโรงเรียนของเรา 
1. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองได้รับการบริการจาก
สถานที่ต่างๆ ได้สะดวก เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ 
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การวเิคราะห ์SWOT 
ปจัจยัภายนอกโรงเรยีน 

โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 
ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับบุคคล หรือหน่วยงานหรือ
สภาพปัจจัยที่มาจากภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลให้
โรงเรียนมีโอกาสได้พัฒนาหรือได้รับการส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาได้ดีขึ้น 

ให้ระบุสะท้อนเกี่ยวกับบุคคล หรือหน่วยงานหรือ
สภาพปัจจัยที่มาจากภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลให้
โรงเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาหรือเป็นสิ่งที่ทำให้
โรงเรียนเกิดการพัฒนาได้ช้าหรือไม่สามารถทำงาน
ได้คล่อง สะดวก 

5. การเมอืง (Political) กฎหมาย (Law) 
ให้วิเคราะห์ว่าการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) สร้างโอกาสหรือเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาโรงเรียนของเรา 

 
1. นโยบายการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลส่งผลให้
ผู้ปกครองบางส่วนย้ายบุตรหลานไปเรียนในโรงเรยีน
รัฐบาลเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

 2. รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบใน
กระทรวงศึกษาธิการบ่อยและประกาศนโยบายใหม่
ตามบริบทของรัฐมนตรีแต่ละคน ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องมีการปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องและ
สนองตอบตามนโยบายใหม่เป็นระยะ 

 3. ร ัฐบาลมีนโยบายเปิดร ับเด ็กเล ็ก/ปฐมว ัยใน
โรงเรียนของรัฐบาล ส่งผลต่อจำนวนเด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนลดลง 
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ส่วนที่ 2 
เจตนารมณ์ของโรงเรียน 
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ส่วนที ่2 เจตนารมณข์องโรงเรยีน 
 
2.1 ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)  
 การศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ มีอัตลักษณ์ คือ “LIGS” L = Love (รักเมตตา) I = 
Integrity (ซื ่อสัตย์) G = Gratitude (กตัญญู) S = Sufficiency (อยู ่อย่างพอเพียง) และค่านิยมหลัก (Core 
Values) คือ“MARIE” M = Mastery (เป็นนายตัวเอง พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สามารถควบคุมตนเองให้
คิดพูดทำอย่างมีสติ) A = Agility (รวดเร็ว ขยันขันแข็ง) R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ) I = Innovation 
(มีนวัตกรรม) E = Excellent performance (สร้างผลงานที่เป็นเลิศ) 
 
2.2 อัตลักษณ์โรงเรียน (Identity) “LIGS” 
 L = Love (รักเมตตา) I = Integrity (ซื ่อสัตย์) G = Gratitude (กตัญญู) S = Sufficiency (อยู ่อย่าง
พอเพียง)  
 
2.3 ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ “MARIE”  
 M = Mastery (เป็นนายตัวเอง)              A = Agility (รวดเร็ว ขยันขันแข็ง) 
 R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ)  I = Innovation (มีนวัตกรรม) 
 E = Excellent performance (สร้างผลงานที่เป็นเลิศ) 
 
2.4 วิสัยทัศน์โรงเรียนมารีพิทักษ์ (Vision) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 
2.5 พันธกิจโรงเรียนมารีพิทักษ์ (Mission) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.1 – 7) 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.8 – 9) 
 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
(ป.10 – 13) 
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 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครักฐและ
เอกชนในการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.14) 
 
2.6 เป้าหมายโรงเรียนมารีพิทักษ์ (Goals) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 (พ.1) 
 5. ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผลอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 7. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
 9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
 10. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้มีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 
 11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างมีคุณภาพ
และมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 
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 12. โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 
 13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ
และส่งเสริมให้มีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 (พ.3) 
 14. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มี
คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 (พ.4) 
 
2.7 ยุทธศาสตร์โรงเรียนมารีพิทักษ์ (Strategy) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียน   (พันธกิจที่ 1)  (เป้าหมายที่ 1 – 7) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากร   (พันธกิจที่ 2) (เป้าหมายที่ 8 – 9) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษา  (พันธกิจที่ 3)  (เป้าหมายที่ 10 – 11) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร  (พันธกิจที่ 3)  (เป้าหมายที่ 12 – 13) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความร่วมมือ  (พันธกิจที่ 4)  (เป้าหมายที่ 14) 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
32 

 

2.8 กรอบยุทธศาสตรโ์รงเรยีนมารีพทิักษ ์ปีการศึกษา 2562 – 2564  
 

 ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)  

 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  

 
 

พันธกิจที่ 1 
(Mission 1) 

พันธกิจที่ 2 
(Mission 2) 

พันธกิจที่ 3 
(Mission 3) 

พันธกิจที่ 4 
(Mission 4) 

 
 

เป้าหมายที่ 1 – 7 
(Goal 1 – 7) 

เป้าหมายที่ 8 – 9 
(Goal 8 – 9) 

เป้าหมายที่ 10 – 11 
(Goal 10 – 11) 

เป้าหมายที่ 12 – 13 
(Goal 12 – 13) 

เป้าหมายที่ 14 
(Goal 14) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(Strategy 1) 

ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(Strategy 2) 

บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(Strategy 3) 

การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(Strategy 4) 
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
(Strategy 5) 
ความร่วมมือ 
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ปรชัญาโรงเรยีน (Philosophy) 
การศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ  
มีอัตลักษณ์ คือ “LIGS”  
         L = Love (รักเมตตา)  
         I = Integrity (ซื่อสัตย์)  
        G = Gratitude (กตัญญู)  
         S = Sufficiency (อยู่อย่างพอเพียง) และ 
ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ “MARIE”  
         M = Mastery (เป็นนายตัวเอง)  
          A = Agility (รวดเร็ว ขยันขันแข็ง)  
          R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ)  
           I = Innovation (มีนวัตกรรม)  
          E = Excellent performance (สร้างผลงานที่เป็นเลิศ) 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
โรงเรียนมารีพิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปล งของ
โลกศตวรรษท่ี 21 

พนัธกจิที ่1 (Mission 1) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21 
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เป้าหมายที ่1 – 7 (Goals1 – 7) 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
ด ีและมีส ุนทร ียภาพ
อ ย ่ า ง ม ี ค ว า ม สุ ข
สอดคล ้ อ งก ั บหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พ ี ย ง แ ล ะ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู ้เร ียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ที ่พึงประสงค์อย่างมี
ความสุขสอดคล้องกับ
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 

3. ผู ้เร ียนมีคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์ 4 อย่าง
มีความสุขสอดคล้อง
กับหลักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 

4. ผู ้เร ียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด ้วยตนเอง ร ักการ
เ ร ี ยนร ู ้ แ ละพ ัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี
ความสุขสอดคล้องกับ
ห ลั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐก ิ จพอเพ ี ย ง 
และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี 21  

5. ผ ู ้ เ ร ี ย น มี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผลอย่างมี
ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี
ความสุขสอดคล้องกับ
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21 

6. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะทีจำเป ็นตาม
หลักสูตรโรงเรียนอยา่ง
ม ี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี
ความสุขสอดคล้องกับ
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง อัต
ล ั กษณ ์  4 และการ
เปลี ่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 

7. ผู ้เร ียนมีทักษะใน
การทำงาน ร ักการ
ทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นได้และมี
เจตคต ิที่ด ีต ่ออาชีพ
สุจริตอย่างมีคุณภาพ
แ ล ะ ม ี ค ว า ม สุ ข
สอดคล ้ อ งก ั บหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอ เพ ี ย ง  และการ
เปลี ่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21  

พนัธกจิที ่2 (Mission 2) 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
 

เป้าหมายที ่8 – 9 (Goals 8 – 9) 
8. ครูผู ้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 

9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
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พนัธกจิที ่3 (Mission 3) 
3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายที ่ 10 – 13 (Goals 10 – 13) 
10. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่
มีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้อง
ก ับหล ั กปร ั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพ ียง อ ัตล ักษณ์  4 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพอย่างมีคุณภาพมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐก ิจพอเพ ียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

12. โรงเร ียนมีการบริหารจ ัดการ
อย ่ างม ีค ุณภาพและม ีความสุข
สอดคล ้องก ับหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 

13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 
และการ เปล ี ่ ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษท่ี 21 

พนัธกจิที ่4  (Mission 4) 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มีคุณภาพมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายที ่14 (Goals 14) 
14. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มีคุณภาพมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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ยุทธศาสตร ์(Strategy) เป้าหมาย (Goals) ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
1. ผู้เรียน 1. ผู ้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
มาตรฐานโรงเรียน 6 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างมีความสุขมีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และความสุขสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 

5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติ สมเหตุสมผลอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 
 

6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21  

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 

7. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัต
ลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 
 

2. บุคลากร 8. ครูผู้สอนฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 9 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
37 

 

ยุทธศาสตร ์(Strategy) เป้าหมาย (Goals) ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
9. บุคลากรมีปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 1 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์(Strategy) เป้าหมาย (Goals) ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
3. การจัดการศึกษา 10. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานโรงเรียน 6 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 

11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
อย่างมีคุณภาพมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 3 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์(Strategy) เป้าหมาย (Goals) ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
4. การบริหาร 12. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานโรงเรียน 13 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 2 ตัวชี้วัด 

13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างมี
คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 6 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวชี้วัด 
 

5. ความร่วมมือ 14. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาให้มีคุณภาพมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 2 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานสพฐ. 3 ตัวชี้วัด 
 

 
สรปุ: 4 พันธกจิ 14 เป้าหมาย 5 ยุทธศาสตร ์  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพอย่างมีความสุข
สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและการออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ 
 
 
 
 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงานงานกีฬา ฝ่ายกจิการนักเรียน 
  
  
 

80 85 90 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก

ส่วนสูงตามกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
5. โครงการเตน้แอร์โรบิก ฝ่ายกิจการนักเรียน 

80 85 90 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น มี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
กรมพลศึกษา 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
42 

 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. ร้ อยละขอ งผู้ เรี ย น ป้ อ ง กั น

ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
5. โครงการรู้เท่าทันโทษภัยยาเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียน 
6. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
43 

 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าใน

ตนเองมีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

85 90 95 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
  2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 6. ร้อยละของผู้ เรี ยนมี มนุ ษย์

สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อ่ืนและมีจิต
สังคม 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

80 85 90 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
  2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 7. ร้อยละของผู้เรียนสร้างผลงาน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ/
ด น ต รี / น า ฏ ศิ ล ป์ / กี ฬ า / 
นันทนาการ อย่างน้อยปีละ 2 ชิ้น 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน  
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
2. ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องกับหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง  แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก 
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 
 
 

2.1 ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ที่ พึ งป ร ะ ส งค์ ต าม ห ลั ก สู ต ร
โรงเรียน  
     2.1.1 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่  
แสดงออกถึงความ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์   
     2.1.2 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่  
แสดงออกถึงซื่อสัตย์สุจริต 
     2.1.3 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่  
แสดงออกถึงความมีวินัย  

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     

85 90 95 
 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
      2.1.4 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่  

แสดงออกถึงการใฝ่เรียนรู้ 
     2.1.5 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่
แสดงออกถึงการอยู่อย่างพอเพียง 
     2.1.6 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่
แสดงออกถึงการมุ่ งมั่น ในการ
ทำงาน 
     2.1.7 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่
แสดงออก รักความเป็นไทย 
     2.1.8 ร้อยละของ ผู้ เรียนที่
แสดงออก มีจิตสาธารณะ  
     

     2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม 
4. โครงการวันสำคัญ  
     4.1 กิจกรรมวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูล 
     4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
     4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
     4.4 กิ จ ก ร ร ม วั น ค ล้ า ย วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมม
นาถบพิตร 
     4.5 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     4.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช   
     4.7 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 

   



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
       

 
5. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 
     5.1 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 
     5.2 กิจกรรมรณรงค์มหาพรต 
     5.3 กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด 
     5.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส   
6. โครงการประเพณีไทย   
    6.1 กิจกรรมแห่เทียน เข้าพรรษา   
    6.2 กิจกรรมวันลอยกระทง  
    6.3 กิจกรรมวันสงกรานต์     
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
     7.1 กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย   
     7.2 กิจกรรมรักการอ่าน    
     7.3 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ  
     7.4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
     7.5 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
     7.6 กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
     7.7 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
     7.8 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

85 90 95 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความเอ้ือ

อาทรต่อผู้ อ่ืนและมีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

85 90 95 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
       2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม 
4. โครงการวันสำคัญ  
     4.1 กิจกรรมวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 
     4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
     4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
    4.4 กิ จ ก ร ร ม วั น ค ล้ า ย วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมม
นาถบพิตร 
    4.5 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
    4.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช   
    4.7 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 

   



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2.3 ร้อยละของผู้ เรียนยอมรับ 

ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
และหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
    2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
    2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
    2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

85 90 95 

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
      2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

    2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม   
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
     4.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
     4.2 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2.4 ร้อยละของผู้ เรียนมี ความ

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนา สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

85 90 95 

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
       2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม 
4. โครงงานคุณธรรม 
     4.1 โครงงานขยะจิ๋ว    
     4.2 โครงงานกล่อมนม สู่หลังคาสีเชียว    
     4.3 โครงงานน้ำหมักชีวภาพพอเพียง   
     4.4 โครงงานปุ๋ยหมักจากใบไม้  
     4.5 กิจกรรม 5 ส. 
5. โครงงานประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน    
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที ่2.1 – 2.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์ 4 สอดคล้องกับหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง  แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 
 
 
 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรัก
เมตตา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป 

85 90 95 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
       2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรมฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรม   
4. โครงการวันสำคัญ  
     4.1 กิจกรรมวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 
     4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
     4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง   
    4.4 กิ จ ก ร ร ม วั น ค ล้ า ย วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมม
นาถบพิตร 
     4.5 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
5. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 
     5.1 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 

   

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
59 

 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
       5.2 กิจกรรมรณรงค์มหาพรต 

     5.3 กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.2 ร้อยละของผู้ เรียนมี ความ

ซื่อสัตย์ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

85 90 95 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการทีร่องรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
       2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรม   
4. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต์ 
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม   
5. โครงการธนาคารความดี 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.3 ร้อยละของผู้ เรียนมี ความ

กตัญญู 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
   2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
   2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
   2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
    2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
    2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

85 90 95 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
      2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

    2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรมฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรม   
4. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต์ 
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม  
 5. โครงการวันสำคัญ  
      5.1 กิจกรรมวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 
     5.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
    5.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
     5.4 กิ จ ก ร ร ม วั น ค ล้ า ย วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถ
บพิตร 
      5.5 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
        5.6 กิจกรรมวันปยิมหาราช   

    5.7 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
6. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 
     6.1 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 
     6.2 กิจกรรมรณรงค์มหาพรต 
     6.3 กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด 
7. กิจกรรมวันไหว้ครู 
8. กิจกรรมวันสงกรานต์     
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายท่ีผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทีผ่ิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.4 ร้อยละของผู้ เรียนอยู่อย่าง

พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ   
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย   
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
       2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรมฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรม   
4. โครงงานคุณธรรม  
     4.1 โครงงานขยะจิ๋ว    
     4.2 โครงงานกล่อมนม สู่หลังคาสีเชียว    
     4.3 โครงงานน้ำหมักชีวภาพพอเพียง   
     4.4 โครงงานปุ๋ยหมักจากใบไม้  
5. โครงการประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปกีารศึกษา 

2562 2563 2564 
4. ผู้ เรี ยน มี ทั กษ ะ ใน การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 

3.1 ร้อยละของผู้ เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทีผ่ิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวชีวั้ดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.2 ร้อยละผู้นักเรียนมีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สื่อสาร
และการคำนวณ ตั้ งคำถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.2.1 ร้อยละผู้นักเรียนมีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สื่อสาร
และการคำนวณตามเกณฑ์ท่ีศึกษา
ก ำ ห น ด ใน แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
 

70 80 85 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
70 

 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.2.2 ร้อยละผู้นักเรียนมีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สื่อสาร
และการคำนวณตามเกณฑ์ท่ีศึกษา
ก ำ ห น ด ใน แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

1.แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบรว่ม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเปา้หมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.2.3 ร้อยละผู้นักเรียนมีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สื่อสาร
และการคำนวณตามเกณฑ์ท่ีศึกษา
ก ำ ห น ด ใน แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลั กษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลกั: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเปา้หมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.2.4 ร้อยละผู้นักเรียนมีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สื่อสาร
และการคำนวณตามเกณฑ์ท่ีศึกษา
ก ำ ห น ด ใน แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอา่น 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลกั: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.2.5 ร้อยละผู้นักเรียนมีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สื่อสาร
และการคำนวณตามเกณฑ์ท่ีศึกษา
ก ำ ห น ด ใน แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

1. แผนงานงานการจดัการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี:่ 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.2.6 ร้อยละผู้นักเรียนมีทักษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สื่อสาร
และการคำนวณตามเกณฑ์ท่ีศึกษา
ก ำ ห น ด ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
 

70 80 85 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบส่ี: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.3 ร้อยละของผู้ เรียนรู้ร่วมกัน

เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันและผู้ 
เรียนมีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

70 80 85 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
  2. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 

3. โครงงานขยะจิ๋ว 
4. โครงงานกล่องนมหนูสู่กระเบื้องมุงหลังคา 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี:่ 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวชีวั้ดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3.4 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ ช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการ
นำเสนอผลงานและผู้ เรี ยนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนทศและการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้  การสื่อสาร การทำงาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ตั ด สิ้ น ใ จ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สม
เหตุผลอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 

1. ร้อยละของผู้เรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่ อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
เขียน 
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
79 

 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. ร้อยละของผู้เรียนนำเสนอวิธี

คิดวิธีแก้แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
เขียน 
3. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. ร้ อยล ะของผู้ เรี ยนกำห น ด

เป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 

2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
     2.2 รายงานสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน 

3. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกจิการนักเรียน 
     3.1 รายงานสรุปการประเมินผลการบันทึกพฤติกรรม
ของนักเรียน 
4. โครงงานคณุธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 

80 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
81 

 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทีผิ่ดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. ร้อยละของผู้ เรียนมีความคิด

ริ เริ่ ม และสร้ างส รรค์ ผล งาน /
โครงการ/โครงงาน /ชิ้ น งาน /
ผลผลิต/และมีการนำเสนอหรือ
เผยแพร่ผลงานทั้ งในและนอก
สถานศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ 
อย่างน้อยปีละ 2 ชิ้น/คน 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
เขียน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตรท์ี ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็ นและ
แก้ปัญหา 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้  
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี:่ 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 6. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ

คิดตามศตวรรษท่ี 21 3Rs 
Reading (อ่านออก),  
Writing (เขียนได้),  
Arithmetic (คิดเป็น) 
 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบรว่ม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ

คิดตามศตวรรษท่ี 21 8Cs 
C1: Critical Thinking & problem 
solving 
(ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา) 
C2: Creativity & innovation  
(ทักษะด้านการคิดสรา้งสรรค์และคิด
สร้างนวตักรรม) 
C3: Cross-cultural 
understanding  

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 

80 85 90 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 (ทักษะด้านความเข้าใจทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่าง) 
C4: Collaboration, teamwork 
& leadership  
(ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีมและการมีภาวะ
ผู้นำ) 
C5: Communications, 
information  
(ทักษะด้านการสื่อสารปละการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ) 
C6: Computing & Media 

literacy 
 (ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 
C7: Career & learning Self-
reliance  
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 (ทักษะด้านอาชีพและทักษะการ

เรียนรู้) 
C8: Compassion  
(ความมี เมตตา กรุณ า มี วิ นั ย 
คุณธรรมและจริยธรรม) 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายท่ีผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่ จ ำ เป็ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
โรงเรียนอย่างมีคุณภาพและ
มีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์   
 
 

1. แผนงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 73 75 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
88 

 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวชีวั้ดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. ร้ อ ย ล ะ ข อ งผู้ เ รี ย น แ ต่ ล ะ

ระดับชั้นมีเกรดเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ
ไม่ต่ำกว่าระดับดีข้ึนไป 

1. แผนงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. ร้อยละของผู้ เรียนมี ผลการ

ประเมินสมรรถนะสำคัญ ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

1. แผนงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 90 95 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทีผ่ิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. ร้อยละของผู้ เรียนมี ผลการ

ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ การ
เขียนและการสื่อสารระดับดีขึ้นไป  

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
      1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
      1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของแต่ละวิชาและระดับชั้น 
     2.2 รายงานผลการประเมินแบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
 

85 90 95 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้อยละของผู้ เรียนมี ผลการ

ทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกปีการศึกษา 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (NT, O-NET) 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบส่ี: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
7. ผู้ เรี ยน มี ทั กษ ะ ใน การ
ท ำ ง า น รั ก ก า ร ท ำ ง า น 
สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และ
การเปลี่ ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 

1. ร้อยละของผู้ เรียนมีการวาง
แผนการทำงาน และดำเนินการจน
สำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ   
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2. แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
     2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  
     2.2 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม  
     2.3 กิจกรรมแนะแนว  
3. โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบส่ี: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. รอ้ยละของผู้เรียนทำงานอย่างมี 

ความสุข มุ่ งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
      1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. แผนงานงานระดับชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
     3.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลกั: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายท่ีผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. ร้ อ ยล ะข อ งผู้ เรี ย น ท ำ งาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     1.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.8 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
  2. แผนงานงานระดับชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
     3.1 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
4. โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4     
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุ จริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ และ
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
สูงขึ้น 
 
 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ   
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรยีน  
3. แผนงานงานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     3.1 กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง อัตลักษณ์4 และ
การเปลี่ ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 (พ.2) 

1. ร้อยละของครู ผู้ ส อนมี การ
กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ 
สม รรถนะ และลั กษณ ะที่ พึ ง
ประสงค ์
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรยีนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบคุลากร  
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายท่ีผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. ร้อยละของครู ผู้ ส อนมี การ

วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวาง แผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. ร้อยละของครูผู้สอนออกแบบ

และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง บุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

1. แผนงานงานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

78 80 85 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. ร้อยละของครูผู้สอน ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่ เหมาะสมผนวกกับ
การนำบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

1. แผนงานงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 

76 80 83 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
101 

 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลกั: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้อยละของครูผู้สอนมีการวัด

และป ระ เมิ น ผลที่ มุ่ ง เน้ น การ
พัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

1. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานนิเทศการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 78 80 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 6. ร้ อ ย ล ะ ข อ งค รู ผู้ ส อ น  ให้

คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทั้งด้าน การ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

1. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 83 86 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 7. ครูผู้สอนทุกคนมีการศึกษาวิจัย

และพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบปีการศึกษาละอย่าง
น้อย 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 8. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น ใช้

ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุง/
พัฒนาการสอน/พัฒนาผู้เรียน 

1.  แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2.  แผนงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 9. โรงเรียนมี ก ารแลก เป ลี่ ยน

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนงานงานสัมพนัธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
9. บุคลากรมีการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อัต
ลั ก ษ ณ์ 4 แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 

1. ผู้บริหารได้รับการอบรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพผู้บ ริหาร 30 
ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบคุลากร 
2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรม

มาตรฐานวิชาชีพครูจำนวน 30 
ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ work shop การ
ทำงานเป็นทีมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
5. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการทำแผนพัฒนา 

✓ ✓ ✓ 

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์และการเขียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับ

การอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
20 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ work shop การ
ทำงานเป็นทีมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
5. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการทำแผนพัฒนา 

✓ ✓ ✓ 

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์และการเขียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. ร้อยละครูผู้สอนได้รับการอบรม

ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 15 
ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 

95 97 100 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้ อ ย ล ะข อ งบุ ค ล าก รท า ง

การศึกษาได้ รับการอบรมด้าน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ชั่วโมง/
ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 

96 98 100 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 6. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการ

อบรมด้านเทคโนโลยี จำนวน 10 
– 15 ชั่ วโมง/ปี  เช่น  โปรแกรม 
Power point โปรแกรม Excel 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรม 
Microsoft Power point, โปรแกรม Microsoft Excel 
 
 
 
 
 

95 97 100 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 7. ร้อยละบุคลากรทางการศึกษา

ได้ รั บ ก า รอ บ ร ม ด้ า น ก าร ใช้
เทคโนโลยี จำนวน 10 ชั่วโมง/ปี 
เช่ น  โป รแกรม  Power point/ 
โปรแกรม Excel 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรม 
Microsoft Power point, โปรแกรม Microsoft Excel 
 
 
 
 
 

96 98 100 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตริายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 8. บุคลากรได้ไปสัมมนา/ศึกษาดู

งานภายในประเทศ/ภายนอก
ประเทศ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงงานศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุง่เน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
10. โรงเรียนมีการพัฒ นา
หลักสู ตรที่ มี คุณ ภาพและ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ค ว า ม สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อัต
ลั ก ษ ณ์ 4 แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2562) ที่มีคุณภาพและ
ส่งเสริมให้มีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการจัดการเรยีนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. โรงเรียนมีการนำหลักปรัชญา

ข อ ง เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  
21 และจุดเน้นอ่ืนๆ ในแต่ละปี
การศึกษาไปใช้ 

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการจดัการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจดัการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ ์4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. โร ง เรี ยน มี ก ารจั ด ราย วิ ช า

เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน ใน
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ช่ น 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม

ชุมนุมที่ หลากหลายตามความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้ เรียน เช่น 
ชุมนุ มนาฏศิลป์ , ชุมนุ มศิลปะ   
ชุมนุมฟุตบอล 

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. โรงเรียนได้นำหลักสูตรโรงเรียน

ไปใช้ อย่างมีคุณภาพและส่งเสริม
ให้มีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัต
ลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลง
ข อ ง โล ก ศ ต ว ร รษ ที่  21 แ ล ะ
ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 6. โรงเรียนมีการนิ เทศภาย ใน

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำ
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ำเสมอ 

1. แผนงานงานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 7.  โรงเรียนมีการจัดระบบดูแล 

ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

1. แผนงานงานการจดัการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 8. โรงเรียนนำผลการประเมิน

หลักสูตรของโรงเรียนไปพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทุกปี  

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 – 10.6    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 9. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนาหลักสูตรที่มีความพึงพอใจ
ใน ก า ร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ข อ ง
โรงเรียน 
     9.1 ก ลุ่ ม นั ก เ รี ย น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
     9.2 กลุ่มครูผู้สอน 
     9.3 กลุ่มผู้ปกครอง 
     9.4 กลุ่มชุมชนหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

75 80 85 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
11.  โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร จั ด
สภ าพ แวด ล้ อม และการ
บริการที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพอย่างมี
คุณ ภ าพ  และมี ค วามสุ ข
สอดคล้องกับหลกักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 

1. โ ร ง เ รี ย น มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและ ปลอดภัย มีสิ่งอ่านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี  

1. แผนงานงานอาคารสถานที่  และสิ่ งแวดล้อม  ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานงานโสตทัศนุปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. โครงการ 5 ส. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น 

และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  
1. แผนงานงานอาคารสถานที่  และสิ่ งแวดล้อม  ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานงานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. โครงการต้นไม้พูดได้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. โครงการเลี้ยงปลาดุก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายทีผ่ิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมที่

ส่งเสริมสุภาพอนามัยและความ 
ปลอดภัยของผู้เรียน 

1. แผนงานงานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานงานสวัสดิภาพและจราจร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. โครงการกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี:่ 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. โรงเรียนมีห้องสมุดที่ให้บริการ

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1. แผนงานงานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานงานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและใช้ 
ประโยชน์จากแหล่ งเรียนรู้ทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุ คลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนงานงานอาคารสถานที่  และสิ่ งแวดล้อม  ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
2. โครงการต้นไม้พูดได้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. โครงการเลี้ยงปลาดุกแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียง ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 6. ร้อยละของผู้ ใช้บริการแหล่ง

เรียนรู้/การบริการ พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

1. แผนงานงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 80 85 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
12. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพและมี
ค วามสอดคล้ อ งกั บ ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และ
การเปลี่ ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 
 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ 
และความคิดริ เริ่ ม  ที่ เน้ นการ
พัฒนาผู้เรียน  
 

1. แผนงานงานบริหารฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานบริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. แผนงานงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน 
5. แผนงานงานบริหารฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
6. แผนงานงานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร 
7. แผนงานงานบริหารฝ่ายปฐมวัย 

✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
  8. แผนงานงานวิจัยและนโยบาย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 
9. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
10. แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
และใช้ข้อมูล ผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย  เป็นฐานคิดทั้ งด้าน
วิชาการ และการจัดการ  

1. แผนงานงานวิจัยและนโยบาย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. โครงการประชุมผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. ผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการ

การศึ กษ าให้ บ รรลุ เป้ าห ม าย 
ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
4. แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที ่8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอำนาจ 

1. แผนงานงานพัฒนา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลกั: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน

พึ งพอใจผลการบริห าจั ดกา ร
การศึกษา 

1. แผนงานงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

80 83 85 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 6. ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค ำ แ น ะ น ำ 

คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

1. แผนงานงานวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที ่9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 7. มีระบบการนิเทศภายในกำกับ

ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไป
ปรับปรุงและพัฒนา ต่อการจัด
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

1. แผนงานงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุง่เน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 8. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่

มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคน 

1. โครงการเยี่ยมบ้าน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที ่9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 9. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานการศึกษา ครบถ้วน
ตามกฎกระทรวง 

1. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.6 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 – 9.3 มาตรฐานที ่14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 – 14.2 
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 – 15.2 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 10. โรงเรียนมีการกำกับติดตาม

และรายงานผลโรงเรียนคุณธรรม 
1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรม 
3. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีคริสต์ 
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
13. โรงเรียนมีการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
สถานศึกษาตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง อย่ างมี คุณ
โภ าพ แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ให้ มี
ความสุขสอดคล้องกับหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 

1. มี ก า ร ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของโรงเรียนและการ
ประกาศค่าเป้าหมาย 

1. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
4. โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
5. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตริายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุง่เน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 
1. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
3. โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุง่เน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบส่ี: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. มี ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร ต า ม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

1. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบคุลากร 
3. แผนงานงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. มีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
1. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายทีผ่ิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 5. มีการติดตามผลการดำเนินการ

เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 6. มีการจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเองของโรงเรียน 
1. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
3. โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 7. มี ก าร พั ฒ น าโรง เรี ยน ให้ มี

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
1. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบคุลากร 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
4. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
5. โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
6. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

✓ ✓ ✓ 

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
149 

 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
  โรงเรียนมารีพิทักษ์ 

7. โครงการอบรมประกันคุณภาพภายใน 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายท่ีผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 8. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จั ด ก า ร เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 

1. แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
151 

 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 4. การบริหาร 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่าย 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 9. โรงเรี ยน มี ผ ลก ารป ระ เมิ น

คุณภาพภายในโดยภาพรวมไม่ต่ำ
กว่าระดับดีมาก 
 

1. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 5. ความร่วมมือ 
พันธกิจ (Mission): 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มี

คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 2.6, 3.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 – 13.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
14. โรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนาให้มีคุณภาพ
และมีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง  แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.4) 

1. โรงเรียนจัดให้ผู้ปกครองและ
ชุมชน เข้ามามีส่ วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน 

1. แผนงานงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. แผนงานงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
4. โครงการประชุมผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 5. ความร่วมมือ 
พันธกิจ (Mission): 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มี

คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 2.6, 3.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 – 13.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 2. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและใช้
ประโยชน์จากแหล่ งเรี ยนรู้ทั้ ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และบุคลากรของ
โรงเรียนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนงานงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. แผนงานงานอาคาร สถานที่และสิ่ งแวดล้อม ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 5. ความร่วมมือ 
พันธกิจ (Mission): 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มี

คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 2.6, 3.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 – 13.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 3. โรงเรี ยน  มีการแลกเปลี่ ยน

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
โรงเรียน  ระหว่างโรงเรียนกับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์การที่
เกี่ยวข้อง 

1. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตริายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 5. ความร่วมมือ 
พันธกิจ (Mission): 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มี

คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 2.6, 3.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 – 13.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 
 

เป้าหมายข้อที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ

ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
 4. โรงเรียนมีการทำข้อตกลงความ

ร่ ว ม มื อ ใน ก าร พั ฒ น าการจั ด
การศึกษาด้านต่างๆ (MOU) กับ 
บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 แห่ง 

1. แผนงานงานนโยบายและแผนฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานบริหารฝ่ายวิชาการ  
3. แผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน  
4. แผนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5. แผนงานฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
6. แผนงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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ส่วนที่ 4 
การน ายุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

สู่การปฏิบัติ 
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ฝ่ายวิชาการ 
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วสิยัทัศนโ์รงเรียน ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

พนัธกจิ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.1 – 7) 
 

เป้าหมาย ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
คุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 (พ.1) 
 5. ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผลอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 
 7. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ อาชีพ
สุจริตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผูเ้รยีน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
1.  ผ ู ้ เร ียนมีส ุขภาวะที ่ดี
และมีสุนทรียภาพอย่างมี
ความส ุ ขสอดคล ้ องกับ
ป ร ั ชญาขอ ง เ ศ รษฐกิ จ
พ อ เ พ ี ย ง แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ย นแปล งขอ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 

1. ร้อยละของผู ้เรียนมีสุข
น ิส ัยในการด ูแลสุขภาพ
และการออกกำล ั งกาย
สม่ำเสมอ 
 
 
 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงานงานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2. ร้อยละของนักเรียนมี
น้ำหนักส่วนสูงตามกรม
อ น า ม ั ย  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
5. โครงการเต้นแอร์โรบิก ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 3. ร้อยละของนักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์กรมพลศึกษา 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกายผ ู ้ เ ร ี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 4. ร ้ อยละของผ ู ้ เ ร ี ยน
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี ่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
5. โครงการรู ้ เท ่าทันโทษภัยยาเสพติด ฝ่ายกิจการ
นักเรยีน 
6. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 5. ร้อยละของผู ้เรียนเห็น
ค ุณค ่าในตนเองม ีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.4 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ การงานอาช ีพและ
เทคโนโลยี 
     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

  2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 6. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติ
ผู้อื่นและมีจิตสังคม 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.4 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ การงานอาช ีพและ
เทคโนโลยี 
     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

  2. แผนงานงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.8      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 7. ร้อยละของผู้เรียนสร้าง
ผลงานจากการเข ้าร ่วม
ก ิจกรรมศ ิลปะ/ดนตรี /
น า ฏ ศ ิ ล ป ์ / ก ี ฬ า / 
นันทนาการ อย่างน้อยปี
ละ 2 ชิ้น 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
2. แผนงานงานระดบัชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 

80 85 90 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

2. ผ ู ้ เ ร ี ย นม ี ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และ ค่านิยมที่
พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พ ี ย ง  แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ยนแปลงขอ ง โ ลก 
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 
 
 

2.1 ร ้อยละผ ู ้ เ ร ี ยนท ี ่ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรโรงเรียน  
     2.1. 1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผ ู ้ เร ียนท ี ่  แสดงออกถึง
คว าม  ร ั กช าต ิ  ศ าสน์  
กษัตริย์   
     2.1.2 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผ ู ้ เรียนท ี ่  แสดงออกถึง
ซื่อสัตย์สุจริต 
      

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
 
 

85 90 95 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

      2.1.3 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผ ู ้ เร ียนท ี ่  แสดงออกถึง
ความมีวินัย  
     2.1.4 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้เรียนที่ แสดงออกถึงการ
ใฝ่เรียนรู้ 
     2.1.5 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้เรียนที่แสดงออกถึงการ
อยู่อยา่งพอเพียง 
     2.1.6 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้เรียนที่แสดงออกถึงการ
มุ่งม่ันในการทำงาน 
     2.1.7 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผ ู ้ เร ียนท ี ่แสดงออก  รัก
ความเป็นไทย 
     2.1.8 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง 
ผู ้เร ียนที ่แสดงออก มีจิต
สาธารณะ  

     2.7 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ การงานอาช ีพและ
เทคโนโลยี 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม 
4. โครงการวันสำคัญ  
     4.1 กิจกรรมวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 
     4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
     4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
     4.4 ก ิ จ ก ร ร ม ว ั น ค ล ้ า ย ว ั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมม
นาถบพิตร 
     4.5 ก ิ จ ก ร ร ม ว ั น ค ล ้ า ย ว ั น ส ว ร ร ค ต ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     4.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช   
     4.7 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

       
 

5. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 
     5.1 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 
     5.2 กิจกรรมรณรงค์มหาพรต 
     5.3 กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด 
     5.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส   
6. โครงการประเพณีไทย   
    6.1 กิจกรรมแห่เทียน เข้าพรรษา   
    6.2 กิจกรรมวันลอยกระทง  
    6.3 กิจกรรมวันสงกรานต์     
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
     7.1 กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย   
     7.2 กิจกรรมรักการอ่าน    
     7.3 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ  
     7.4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
     7.5 กิจกรรมสัปดาห์วันวทิยาศาสตร์  
     7.6 กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
     7.7 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
     7.8 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
 
 

85 90 95 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2.2 ร้อยละของผู ้เรียนมี
ความเอื ้ออาทรต่อผ ู ้ อ่ืน
และมีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

85 90 95 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

       2.7 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ การงานอาช ีพและ
เทคโนโลยี 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม 
4. โครงการวันสำคัญ  
     4.1 กิจกรรมวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 
     4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
     4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
    4.4 ก ิ จ ก ร ร ม ว ั น ค ล ้ า ย ว ั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมม
นาถบพิตร 
    4.5 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
    4.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช   
    4.7 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2.3 ร ้อยละของผ ู ้ เ ร ียน
ยอมร ับ  ความค ิ ดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
    2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
    2.4 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
    2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 

85 90 95 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แต่ละปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

      2.7 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ การงานอาช ีพและ
เทคโนโลยี   
    2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม   
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
     4.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
     4.2 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2.4 ร้อยละของผู ้ เร ียนมี
ความตระหนัก รู้ค ุณค่า 
ร ่วมอนุร ักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 

85 90 95 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

       2.7 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้การงานอาช ีพ และ
เทคโนโลยี 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม 
4. โครงงานคุณธรรม 
     4.1 โครงงานขยะจิ๋ว    
     4.2 โครงงานกล่อมนม สู่หลังคาสีเชียว    
     4.3 โครงงานน้ำหมักชีวภาพพอเพียง   
     4.4 โครงงานปุ๋ยหมักจากใบไม้  
     4.5 กิจกรรม 5 ส. 
5. โครงงานประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน   
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเร็จของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัต
ล ักษณ์  4 สอดคล ้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พ ี ย ง  แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ย นแปล งข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 
 
 
 

3.1 ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนมี
ความรักเมตตา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

85 90 95 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
       2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรมฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรม   
4. โครงการวันสำคัญ  
     4.1 กิจกรรมว ันเฉล ิพระชนมพรรษา สมเด ็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 
     4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
     4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง   
    4.4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมมนาถบพิตร 
     4.5 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
5. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 
     5.1 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 
     5.2 กิจกรรมรณรงค์มหาพรต 
     5.3 กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.2 ร้อยละของผ ู ้ เร ียนมี

ความซื่อสัตย์ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

85 90 95 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
       2.7 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้การงานอาช ีพ และ

เทคโนโลยี 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรม   
4. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต์ 
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม   
5. โครงการธนาคารความดี 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แต่ละปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.3 ร ้อยละของผ ู ้ เร ี ยนมี

ความกตัญญ ู
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    ฝ่าย
กิจการนักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
   2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  
   2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   2.4 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
    2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
    2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 
 

85 90 95 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
      2.7 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้การงานอาช ีพ และ

เทคโนโลยี 
    2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรมฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรม   
4. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต์ 
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม  
 5. โครงการวันสำคัญ  
      5.1 กิจกรรมวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 
     5.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
    5.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
     5.4 ก ิ จ ก ร ร ม ว ั น ค ล ้ า ย ว ั นพ ร ะ ร า ช สมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรม
นาถบพิตร 
      5.5 ก ิ จ ก ร ร ม ว ั น ค ล ้ า ย ว ั น ส ว ร ร ค ต ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
        5.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช   

    5.7 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
6. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 
     6.1 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 
     6.2 กิจกรรมรณรงค์มหาพรต 
     6.3 กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด 
7. กิจกรรมวันไหว้ครู 
8. กิจกรรมวันสงกรานต์     
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.4 ร้อยละของผู ้เรียนอยู่

อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
2. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ   
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย   
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 

85 90 95 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
       2.7 กล ุ ่มสาระการเรียนร ู ้การงานอาช ีพ และ

เทคโนโลยี 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แผนงานงานอภิบาลและแพร่ธรรมฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรม   
4. โครงงานคุณธรรม  
     4.1 โครงงานขยะจิ๋ว    
     4.2 โครงงานกล่อมนม สู่หลังคาสีเชียว    
     4.3 โครงงานน้ำหมักชีวภาพพอเพียง   
     4.4 โครงงานปุ๋ยหมักจากใบไม้  
5. โครงการประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
4. ผู ้เร ียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู ้และพัฒนา
ตนเองอย ่างต ่อเน ื ่ องมี
ค ุณภาพและม ีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปล ี ่ ย นแปลงของ โ ลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัย
ร ักการอ ่านและแสวงหา
ความรู้ ด ้ ว ยตน เ อ ง จ า ก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู ้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     1.5 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.2 ร ้ อยละผ ู ้ น ั ก เร ียนมี

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เ ข ี ย น  ส ื ่ อ ส า ร และการ
ค ำ น ว ณ ต ั ้ ง ค ำ ถ า ม เ พ่ื อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศพัท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 
เป้าหมายขอ้ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.2.1 ร้อยละผู ้นักเรียนมี

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เข ี ยน  ส ื ่ อสารและการ
คำนวณตามเกณฑ์ที่ศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

70 80 85 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.2.2 ร ้อยละผู ้น ักเร ียนมี

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เ ข ี ย น  ส ื ่ อ ส า ร และการ
คำนวณตามเกณฑ์ที ่ศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

1.แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

75 80 85 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.2.3 ร้อยละผู ้นักเรียนมี

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เข ี ยน  ส ื ่ อสารและการ
คำนวณตามเกณฑ์ที่ศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

75 80 85 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.2.4 ร ้อยละผู ้น ักเร ียนมี

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เ ข ี ย น  ส ื ่ อ ส า ร และการ
คำนวณตามเกณฑ์ที ่ศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

70 80 85 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.2.5 ร ้อยละผู ้น ักเร ียนมี

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เ ข ี ย น  ส ื ่ อ ส า ร และการ
คำนวณตามเกณฑ์ที ่ศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

70 80 85 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.2.6 ร้อยละผู ้นักเรียนมี

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เข ี ยน  ส ื ่ อสารและการ
คำนวณตามเกณฑ์ที่ศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. กิจกรรมการท่องคำศัพท ์
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

70 80 85 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.3 ร ้อยละของผ ู ้ เ ร ี ยนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกันและผู้ 
เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     1.5 กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้การงานอาช ีพและ
เทคโนโลยี 
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

70 80 85 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
  2. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 

3. โครงงานขยะจิ๋ว 
4. โครงงานกล่องนมหนูสู่กระเบื้องมุงหลังคา 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3.4 ร้อยละของผู ้ เร ียนใช้

เทคโนโลยีในการเร ียนรู้
และการนำเสนอผลงาน
และผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสน
ทศและการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม 

1. แผนงานงานการจัดการงานเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 กล ุ ่ มสาระการเร ียนร ู ้ ว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
 
 
 
 
 
 

70 80 85 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
5. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ ้นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผลอย่างมีคุณภาพและ
มีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พ ี ย ง แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ยนแปลงขอ ง โ ลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 

1. ร้อยละของผู้เรียนสรุป
ความคิดจากเรื ่องที ่อ ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพ ูดหร ือ เข ี ยนตาม
ความคิดของตนเอง 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
เขียน 
3. กิจกรรมรักการอ่าน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ 
(Mission): 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 2. ร ้ อยละของผ ู ้ เ ร ี ยน

นำ เสนอว ิ ธ ี ค ิ ด ว ิ ธ ี แก้
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
เขียน 
3. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
 
 
 
 

80 85 90 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ 
(Mission): 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3. ร ้ อ ยล ะขอ ง ผ ู ้ เ ร ี ย น

ก ำ ห น ด เ ป ้ า ห ม า ย 
ค า ด ก า ร ณ ์  ต ั ด ส ิ น ใ จ
แก ้ป ัญหาโดยม ี เหต ุผล
ประกอบ 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
     2.2 รายงานสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
เขียน 
3. แผนงานงานระดับชั้น ฝา่ยกิจการนักเรียน 
     3.1 รายงานสรุปการประเมินผลการบันทึกพฤติกรรม
ของนักเรียน 
4. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 

80 85 90 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายที่กำหนดไว ้
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 4. ร ้อยละของผ ู ้ เ ร ี ยนมี

ค ว า ม ค ิ ด ร ิ เ ร ิ ่ ม แ ล ะ
ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ ผ ล ง า น /
โ ค ร ง ก า ร / โ ค ร ง ง า น /
ชิ้นงาน/ผลผลิต/และมีการ
น ำ เ สนอหร ื อ เ ผ ย แ พร่
ผล ง านท ั ้ ง ในและน อก
สถานศ ึ กษาด ้ ว ยคว าม
ภาคภูมิใจ อย่างน้อยปีละ 2 
ชิ้น/คน 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
เขียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้อยละของผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจาร
ญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

80 85 90 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 6. ร ้อยละของผู้ เร ียนมี

ทักษะการคิดตามศตวรรษ
ที่ 21 3Rs 
Reading (อ่านออก),  
Writing (เขียนได้),  
Arithmetic (คิดเป็น) 
 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสรุปการประเมินคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 

80 85 90 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายที่กำหนดไว ้
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ

การคิดตามศตวรรษท่ี 21 
8Cs 
C1: Critical Thinking & 
problem solving 
(ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา) 
C2: Creativity & 
innovation  
(ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
และคิดสร้างนวัตกรรม) 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานสร ุปการประเมินคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 

80 85 90 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 C3:ทCross-cultural 

understanding (ทักษะ
ด้านความเข้าใจทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง) 
C4: Collaboration, 
teamwork & leadership  
(ทักษะด้านความร่วมมือ 
การทำงานเป็นทีมและการมี
ภาวะผู้นำ) 
C5: Communications, 
information  
(ทักษะด้านการสื่อสารปละ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ) 
C6: Computing & Media 
literacy 
 (ทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 C7: Career & learning 

Self-reliance ( ท ั ก ษ ะ
ด้านอาชีพและทักษะการ
เรียนรู้) 
C8: Compassion  
(ความมีเมตตา กรุณา มี
ว ิ น ั ย  ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว ้
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
6. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตรโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพและมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
 
 

1. แผนงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 73 75 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2. ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้นมีเกรดเฉลี่ย 8 กลุ่ม
สาระไม่ต่ำกว่าระดับดีข้ึนไป 

1. แผนงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 
เป้าหมายขอ้ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีผล

การประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป 

1. แผนงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 90 95 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 4. ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์ การเขียนและ
การสื่อสารระดับดีขึ้นไป  

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
      1.1 รายงานสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
      1.2 รายงานสรุปการประเมินบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. แผนงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
     2.1 รายงานแบบประเม ินผลการเร ียนร ู ้ ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาและระดับชั้น 
     2.2 รายงานผลการประเมินแบบประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
 
 
 

85 90 95 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ 
(Mission): 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลุตามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้อยละของผู ้เรียนมีผล

การทดสอบระดับชาติสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกปีการศึกษา 

1. แผนงานงานจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
     1.1 รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ (NT, O-NET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
7. ผู ้เร ียนมีทักษะในการ
ท ำ ง า น ร ั ก ก า ร ท ำ ง าน 
สามารถทำงานร ่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพ
และมีความสุขสอดคล้อง
ก ั บ ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐก ิจพอเพ ียง  อัต
ล ั ก ษ ณ ์  4 แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ย นแปลงขอ ง โ ลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
วางแผนการทำงาน และ
ดำเนินการจนสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ   
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2. แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
     2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  
     2.2 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม  
     2.3 กิจกรรมแนะแนว  
3. โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ฝ่าย
กิจการนักเรียน 
 

90 93 95 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 2. ร้อยละของผู้เรียนทำงาน

อย ่างม ีความส ุข ม ุ ่ งมั่น
พ ัฒนางานและภ ูม ิ ใจใน
ผลงานของตนเอง 
 
 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
      1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. แผนงานงานระดับชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
     3.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 
 
 
 
 

92 94 95 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ 
(Mission): 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3. ร้อยละของผู้เรียนทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     1.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1.7 กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.8 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

95 96 97 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
  2. แผนงานงานระดับชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
     3.1 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
4. โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ฝ่าย
กิจการนักเรียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 1. ผู้เรียน 
พันธกิจ (Mission): 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว ้
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 4. ร้อยละของผู้เรียนมีเจต

คติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี ่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ และพร้อมที่
จะศ ึกษาต ่อในระด ับชั้น
สูงขึ้น 
 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ   
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน  
3. แผนงานงานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     3.1 กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 

95 96 97 
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ฝ่ายกจิการนักเรียน 
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วสิยัทัศนโ์รงเรียน ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

พันธกจิ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.8 – 9) 
 

เป้าหมาย ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2)  
 9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บุคลากร 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน ้ าท ี ่ อย ่ า งมี
ค ุณภาพและม ีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง อัต
ล ั ก ษ ณ์ 4 แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ย นแปลงขอ ง โ ลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 

1. ร้อยละของคร ูผ ู ้สอนมี
ก า ร ก ำ ห น ด เ ป ้ า ห ม า ย
ค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยนท ั ้ งด ้าน
ความรู ้ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และลักษณะที่พึง
ประสงค ์

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร  
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 2. ร้อยละของครูผู ้สอนมี

การวิเคราะห์ผ ู ้ เร ียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวาง แผนการจ ัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 
เป้าหมายขอ้ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3. ร ้อยละของคร ูผ ู ้ สอน

ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ร ะ ห ว ่ า ง  บ ุ ค ค ล แ ล ะ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

1. แผนงานงานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 4. ร้อยละของครูผู้สอน ใช้

ส ื ่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี ที่
เหมาะสมผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

1. แผนงานงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้อยละของครูผู ้สอนมี

การวัดและประเมินผลที่
ม ุ ่ ง เน ้ นการพ ัฒนาการ
เร ียนรู ้ของ ผู ้ เร ียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

1. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานนิเทศการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 6. ร้อยละของครูผู้สอน ให้

คำแนะนำ คำปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้าน การเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 83 86 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 7. ครูผ ู ้สอนทุกคนม ีการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ใ น ว ิ ช า ท ี ่ ต น
รับผิดชอบปีการศึกษาละ
อย ่ า งน ้ อย  1 ช ิ ้ น ต ่ อปี
การศึกษา 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 8. ร้อยละของครูผู ้สอนใช้

ผลการวิจัยในชั ้นเรียนมา
ปรับปรุง/พัฒนาการสอน/
พัฒนาผู้เรียน 

1.  แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2.  แผนงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 87 90 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเร็จแตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 9. โ ร ง เ ร ี ย น ม ี ก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนงานงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักเรียน 
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วสิยัทัศนโ์รงเรียน ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

พันธกจิ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.8 – 9) 
 

เป้าหมาย ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2)  
 9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บุคลากร 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 

11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายข้อที่ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับ
การส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละปี
การศึกษา 

2562 2563 2564 
11.  โ ร ง เ ร ี ย น ม ี ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ และมี
ความสุขสอดคล้องกับหลกัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 

1. โ ร ง เ ร ี ย น ม ี ห ้ อ ง เ ร ี ย น 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเร ียน
มั่นคง สะอาดและ ปลอดภัย มี
ส ิ ่ ง อ ่ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  

1. แผนงานงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานงานโสตทัศนุปกรณ์ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
3. โครงการ 5 ส. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ ์4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 

11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายข้อที่ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ
ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

 2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่ม
รื ่น และมีแหล่งเรียนรู ้สำหรับ
ผู้เรียน  

1. แผนงานงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานงานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. โครงการต้นไม้พูดได้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. โครงการเลี้ยงปลาดุก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 

11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายข้อที่ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ
ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

 3. โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรม
ที ่ส ่งเสริมสุภาพอนามัยและ
ความ ปลอดภัยของผู้เรียน 

1. แผนงานงานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานงานสว ั สด ิ ภ าพและจราจร  ฝ ่ าย
บริหารงานทั่วไป 
3. โครงการกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 

11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายข้อที่ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ
ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

 4. โ ร ง เ ร ี ย นม ี ห ้ อ ง สม ุ ด ที่
ให ้บริการสื ่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที ่เอ ื ้อให้ ผ ู ้ เร ียน
เร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1. แผนงานงานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานงานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 

11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายข้อที่ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ
ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

 5. โรงเร ียนม ีการสร ้างและ
พ ัฒนาแหล ่งเร ียนร ู ้ภายใน
โรงเรียนและใช้ ประโยชน์จาก
แหล่งเร ียนร ู ้ท ั ้ งภายในและ
ภายนอกสถานศ ึกษา เ พ่ือ
พัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนงานงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
2. โครงการต้นไม้พูดได้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. โครงการเลี้ยงปลาดุกแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียง 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 3. การจัดการศึกษา 
พันธกิจ (Mission): 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 

11.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายข้อที่ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่รองรับการ
ส่งเสริม/ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

 6. ร้อยละของผู้ใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้/การบริการ พึงพอใจใน
การให้บริการ 

1. แผนงานงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

75 80 85 
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ฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และบุคลากร 
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วสิยัทัศนโ์รงเรียน ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

พันธกจิ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.8 – 9) 
 

เป้าหมาย ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2)  
 9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บุคลากร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
237 

วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
9. บุคลากรมีการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม ี ค ว า ม
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อัต
ล ั ก ษ ณ์ 4 แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ย นแปล งข อ ง โ ล ก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 

1. ผู้บริหารได้รับการอบรม
ตามมาตร ฐ านว ิ ช า ชี พ
ผู้บริหาร 30 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว ้
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 2. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ

อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู
จำนวน 30 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการพัฒนาหลักส ูตร
โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ work shop 
การทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 
21 
5. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ ์
 
 

✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
  6. โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการเร ื ่องจ ัดการทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์
และการเข ียนแผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรม ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 3. บุคลากรทางการศึกษา

ไ ด ้ ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ต า ม
ม า ต ร ฐ า น ว ิ ช า ช ี พ  20 
ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการพัฒนาหลักส ูตร
โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ work shop 
การทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 
21 
5. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ ์ 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 

  

6. โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการเร ื ่องจ ัดการทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์
และการเข ียนแผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรม ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 4. ร ้อยละครูผ ู ้สอนได้รับ

การอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
จำนวน 15 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 97 100 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 5. ร้อยละของบุคลากรทาง

การศึกษาได้รับการอบรม
ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 
20 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

96 98 100 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่ำหนดไว ้
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 6. ร ้อยละของคร ูผ ู ้สอน

ไ ด ้ ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ด ้ า น
เทคโนโลยี จำนวน 10 – 
15 ชั่วโมง/ปี เช่น โปรแกรม 
Power point โ ป ร แกรม 
Excel 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรม 
Microsoft Power point, โปรแกรม Microsoft Excel 
 
 
 
 
 
 
 

95 97 100 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
245 

วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว ้
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 7. ร ้อยละบ ุคลากรทาง

การศึกษาได้รับการอบรม
ด ้ านการ ใช ้ เทคโน โลยี  
จำนวน 10 ชั่วโมง/ปี เช่น 
โปรแกรม Power point/ 
โปรแกรม Excel 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรม 
Microsoft Power point, โปรแกรม Microsoft Excel 
 
 
 
 
 
 
 

96 98 100 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ (Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกิจ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ

สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 

2562 2563 2564 
 8. บุคลากรได้ไปสัมมนา/

ศ ึ ก ษ า ด ู ง า น
ภายในประเทศ/ภายนอก
ประ เทศ  อย ่ า งน ้ อ ยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงงานศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
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วสิยัทัศนโ์รงเรียน ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

พันธกจิ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.8 – 9) 
 

เป้าหมาย ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2)  
 9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บุคลากร 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน ้ าท ี ่ อย ่ า งมี
ค ุณภาพและม ีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง อัต
ล ั ก ษ ณ์ 4 แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ย นแปลงของ โ ลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 

1. ร้อยละของครูผู ้สอนมีการ
กำหนดเป ้ าหมายค ุณภาพ
ผู ้เร ียนทั ้งด ้านความรู ้ท ักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
ลักษณะทีพึ่งประสงค ์
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร  
 
 
 
 
 
 

80 85 90 
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วเิคราะหต์วัชี้วดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2. ร้อยละของครูผู ้สอนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
แ ล ะ ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล ใ น ก า ร ว า ง 
แผนการจ ัดการเร ียนร ู ้  เ พ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

83 85 90 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 3. ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ร ู ผ ู ้ ส อ น
ออกแบบและจัดการเรียนรู ้ที่
ต อบสนองคว ามแตกต ่ า ง
ระหว่าง บุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  

1. แผนงานงานการจ ัดการเร ียนการสอน ฝ ่าย
วิชาการ 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานพัฒนาสื ่อและนว ัตกรรม ฝ ่าย
วิชาการ 
 
 
 
 
 

78 80 85 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 4. ร้อยละของครูผู ้สอน ใช้สื่อ
และเทคโนโลย ีท ี ่ เหมาะสม
ผนวกกับการนำบริบทและภูมิ
ป ัญญาของท้องถิ ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 

1. แผนงานงานพัฒนาส ื ่อและนว ัตกรรม ฝ ่าย
วิชาการ 
2. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 

76 80 83 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 5. ร้อยละของครูผู้สอนมีการวัด
และประเมินผลที่มุ ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ ผู ้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานนิเทศการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 78 80 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
254 

วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเร็จของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 6. ร ้อยละของคร ูผ ู ้สอน ให้
คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน การ
เร ียนและค ุณภาพชีว ิตด ้วย
ความเสมอภาค 

1. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 83 86 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 7. คร ู ผ ู ้ ส อนท ุ ก คน ม ี ก า ร
ศ ึกษาว ิ จ ั ยและพ ัฒนาการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบปี
การศึกษาละอย่างน้อย 1 ชิ้น
ต่อปีการศึกษา 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 8. ร ้อยละของคร ูผ ู ้ ส อนใช้
ผลการว ิจ ัย ในช ั ้น เร ี ยนมา
ปร ับปร ุง/พ ัฒนาการสอน/
พัฒนาผู้เรียน 

1.  แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2.  แผนงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 87 90 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 9. โรงเรียนมีการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศ ึ กษาก ั บครอบครั ว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนงานงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

9. บ ุ ค ล า ก ร ม ี ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิ งานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีคุณภาพและ
มีความสอดคล้องกับหลัก
ปร ั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียง อัตลักษณ์4 และ
การเปลี ่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 

1. ผู้บริหารได้รับการอบรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 30 
ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. โครงการอบรมพัฒนาบ ุคลากร ฝ ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2. ครูผ ู ้สอนทุกคนได้ร ับการ
อบรมมาตรฐานว ิชาช ีพครู
จำนวน 30 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ work shop 
การทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษ
ที่ 21 
5. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการทำแผนพัฒนา 

✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์และการ
เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
20 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ work shop 
การทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษ
ที่ 21 
5. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการทำแผนพัฒนา 

✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์และการ
เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 4. ร้อยละครูผู ้สอนได้รับการ
อบรมด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 
15 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

95 97 100 
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วเิคราะหต์วัชี้วดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 5. ร ้อยละของบ ุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการอบรมด้าน
ภาษาอ ั ง กฤษ  จ ำนวน  20 
ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

96 98 100 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 6. ร้อยละของครูผู ้สอนได้รับ
การอบรมด ้ าน เทคโน โลยี  
จำนวน 10 – 15 ชั่วโมง/ปี เช่น 
โ ป ร แ ก ร ม  Power point 
โปรแกรม Excel 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด ้านการใช ้ เทคโนโลย ี  เช่น 
โปรแกรม Microsoft Power point, โปรแกรม 
Microsoft Excel 
 
 
 
 
 

95 97 100 
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266 

วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 7. ร ้ อ ย ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษาได้รับการอบรมด้าน
การใช้เทคโนโลยี จำนวน 10 
ช ั ่ ว โมง/ป ี  เช ่น  โปรแกรม 
Power point/  โ ป ร แ ก ร ม 
Excel 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด ้านการใช ้ เทคโนโลย ี  เช่น 
โปรแกรม Microsoft Power point, โปรแกรม 
Microsoft Excel 
 
 
 
 
 

96 98 100 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 8. บุคลากรได้ไปสัมมนา/ศึกษา
ดูงานภายในประเทศ/ภายนอก
ประเทศ อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงงานศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
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วสิยัทัศนโ์รงเรียน ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

พันธกจิ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.8 – 9) 
 

เป้าหมาย ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
 8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2)  
 9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บุคลากร 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน ้ าท ี ่ อย ่ า งมี
ค ุณภาพและม ีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง อัต
ล ั ก ษ ณ์ 4 แ ล ะ ก า ร
เปล ี ่ ย นแปลงของ โ ลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 

1. ร้อยละของครูผู ้สอนมีการ
กำหนดเป ้ าหมายค ุณภาพ
ผู ้เรียนทั ้งด ้านความรู ้ท ักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
ลักษณะทีพึ่งประสงค ์
 
 
 
 
 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานการพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร  

80 85 90 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2. ร้อยละของครูผู ้สอนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
แ ล ะ ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล ใ น ก า ร ว า ง 
แผนการจ ัดการเร ียนร ู ้  เ พ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1. แผนงานงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

83 85 90 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อั ตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 3. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ร ู ผ ู ้ ส อ น
ออกแบบและจัดการเรียนรู ้ที่
ต อบสนองคว ามแตกต ่ า ง
ระหว่าง บุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  

1. แผนงานงานการจ ัดการเร ียนการสอน ฝ ่าย
วิชาการ 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. แผนงานงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
4. แผนงานงานพัฒนาส ื ่อและนวัตกรรม ฝ ่าย
วิชาการ 
 
 
 
 
 

78 80 85 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อั ตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 4. ร้อยละของครูผู ้สอน ใช้สื่อ
และเทคโนโลย ีท ี ่ เหมาะสม
ผนวกกับการนำบริบทและภูมิ
ป ัญญาของท้องถิ ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 

1. แผนงานงานพัฒนาส ื ่อและนว ัตกรรม ฝ ่าย
วิชาการ 
2. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
3. แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 

76 80 83 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 5. ร้อยละของครูผู้สอนมีการวัด
และประเมินผลที่มุ ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ ผู ้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1. แผนงานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานนิเทศการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 78 80 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 6. ร ้อยละของคร ูผ ู ้สอน ให้
คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน การ
เร ียนและค ุณภาพช ีว ิตด ้วย
ความเสมอภาค 

1. แผนงานงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 83 86 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 7. คร ู ผ ู ้ ส อนท ุ ก คน ม ี ก า ร
ศ ึกษาว ิ จ ั ยและพ ัฒนาการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบปี
การศึกษาละอย่างน้อย 1 ชิ้น
ต่อปีการศึกษา 

1. แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2. แผนงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ปกีารศึกษา 2562 – 2564 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 8. ร ้อยละของคร ูผ ู ้ ส อนใช้
ผลการว ิจ ัย ในช ั ้น เร ี ยนมา
ปร ับปร ุง/พ ัฒนาการสอน/
พัฒนาผู้เรียน 

1.  แผนงานงานการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
2.  แผนงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 87 90 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 9. โรงเรียนมีการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศ ึ กษาก ั บครอบครั ว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนงานงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

9. บ ุ ค ล า ก ร ม ี ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิ งานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีคุณภาพและ
มีความสอดคล้องกับหลัก
ปร ั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียง อัตลักษณ์4 และ
การเปลี ่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 

1. ผู้บริหารได้รับการอบรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 30 
ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. โครงการอบรมพัฒนาบ ุคลากร ฝ ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 2. ครูผ ู ้สอนทุกคนได้ร ับการ
อบรมมาตรฐานว ิชาช ีพครู
จำนวน 30 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ work shop การ
ทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 
5. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการทำแผนพัฒนา 

✓ ✓ ✓ 

 

เป้าหมายขอ้ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
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ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

2562 2563 2564 

  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์และการ
เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
20 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ work shop การ
ทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 
5. โครงการอบรมโครงสร้างและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการทำแผนพัฒนา 

✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์และการ
เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 4. ร้อยละครูผู ้สอนได้รับการ
อบรมด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 
15 ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

95 97 100 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 5. ร ้อยละของบ ุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการอบรมด้าน
ภาษาอ ั ง กฤษ  จ ำนวน  20 
ชั่วโมง/ปี 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

96 98 100 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 6. ร้อยละของครูผู ้สอนได้รับ
การอบรมด ้ าน เทคโน โลยี  
จำนวน 10 – 15 ชั่วโมง/ปี เช่น 
โ ป ร แ ก ร ม  Power point 
โปรแกรม Excel 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด ้านการใช ้ เทคโนโลย ี  เช่น 
โปรแกรม Microsoft Power point, โปรแกรม 
Microsoft Excel 
 
 
 
 
 

95 97 100 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัตริายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 7. ร ้ อ ย ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษาได้รับการอบรมด้าน
การใช้เทคโนโลยี จำนวน 10 
ช ั ่ ว โมง/ป ี  เช ่น  โปรแกรม 
Power point/  โ ป ร แ ก ร ม 
Excel 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงการอบรมด ้านการใช ้ เทคโนโลย ี  เช่น 
โปรแกรม Microsoft Power point, โปรแกรม 
Microsoft Excel 
 
 
 
 
 

96 98 100 
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วเิคราะหต์วัชีว้ดัความสำเรจ็ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัติรายป ีระดบัประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่(Strategy): 2. บุคลากร 
พันธกจิ (Mission): 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ฝ่ายที่ผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายที่ผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: 

 

เป้าหมายขอ้ที ่
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของ

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่รองรบัการ
สง่เสริม/ดำเนนิการใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่ำหนด

ไว ้

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็แตล่ะปีการศกึษา 
2562 2563 2564 

 8. บุคลากรได้ไปสัมมนา/ศึกษา
ดูงานภายในประเทศ/ภายนอก
ประเทศ อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

1. แผนงานงานทรัพยากรมนษุย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
2. แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 
3. โครงงานศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ 
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ส่วนที่ 5 
บทบาทหน้าที่ของ 

ผู้มีส่วนร่วมเกีย่วกบัโรงเรียน 
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สว่นที ่5 บทบาทหน้าที่ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับโรงเรยีน 
 
5.1 บุคลากรภายในโรงเรียน 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด เขตพื้นที่
การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการจำเป็น 
อย่างเป็นระบบ นำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 (2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 (3) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามกระบวนการใน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 (5) ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 (6) สนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  
 (7) ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดทำแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพของแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  
 (8) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 – 5 ปี) ต่อไป 
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  2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลงาน
ดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความต้องการจำเป็น นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน  
 (2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและความต้องการ
จำเป็น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสำเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย/ความสำเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 (3) ดำเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 – 
5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี  
 
5.2 บุคลากรอื่นเกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียน 
 1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนจาก
ชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 (2) ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
  (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 (4) กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 
 2. ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของผู้ปกครอง
และผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 (2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสำเร็จของสถานศึกษา
กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
 (3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 (4) ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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 3. หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) นำเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 (2) ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
 (3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
  (4) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 (5) ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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บทท่ี 6  
การกาํกบั ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 
การกาํกบั ติดตาม ประเมินและรายงาน เป็นกระบวนการท่ีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดว้ยการ ติดตามและประเมินผล เพื่อแกไ้ขปัญหา พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพอนัจะก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีดี 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
7.1 การกาํกบั ติดตาม  
โรงเรียนจดัระบบการกาํกบั ติดตามการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ ในส่วนของแผนงานโครงการ 
กิจกรรม ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลท่ีไดรั้บ ตามรูปแบบท่ีโรงเรียน
กาํหนด โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัและติดตาม เป็นแต่ละส่วนดงัน้ี 

1.) หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน ของแต่ละฝ่ายและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทาํหนา้ท่ีในการกาํกบั 

และ ติดตามการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ ในส่วนของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในส่วน

ท่ีอยูใ่นความ รับผิดชอบใหมี้การดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดและสรุปผลการปฏิบติังานตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวภ้ายใน 15 วนัหลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังาน 

2.) งานนโยบายและแผนของฝ่ายบริหารจดัการ ทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัและติดตาม เพื่อให้มีการ

ดาํเนินงาน ตามแผนท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิทินปฏิบติังาน รวมทั้งการสรุปผลการปฏิบติังานตาม

แผนปฏิบติัการ ในส่วนของ แผนงาน โครงการและกิจกรรม ภายในเวลาท่ีกาํหนด โดยหวัหนา้

งานวิจยั นโยบายและแผน จะตอ้งรายงานการ สรุปผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

ในแต่ละแผนงาน โครงการและกิจกรรมของแต่ละฝ่าย ในท่ี ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานของ

โรงเรียน อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

3.) ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพและคณะกรรมการตรวจประกนัคุณภาพภายใน ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบ

ควบคุม การดาํเนินกิจกรรมภายในของโรงเรียน เพื่อศึกษาความเส่ียง หาแนวทางป้องกนั แกไ้ข

ปัญหา พร้อมทั้งจดัทาํ รายงาน สรุปผลการตรวจประกนัคุณภาพภายใน รวมทั้งขอ้เสนอแนะใหมี้

การแกไ้ขการดาํเนินงานใหมี้ ประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจประกนัคุณภาพภายในตามระบบ

มาตรฐาน SPC จาํนวน 2 คร้ังต่อปีการศึกษา โดยมี ระบบบงัคบับญัชาขึ้นตรงต่อผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน 
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7.2 การประเมินผลระดับฝ่าย 
โรงเรียนจดัระบบการประเมินผลระดบัฝ่าย ในการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ ในส่วนของ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามท่ีกาํหนดไวต้ามรูปแบบท่ีโรงเรียนกาํหนดโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในการ ประเมินผลระดบัฝ่าย ดงัน้ีคือ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีทาํ
หนา้ท่ีในการเป็นผูรั้บผิดชอบแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อทาํหนา้ท่ีรายงานและสรุปผลการ
ปฏิบติังานการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นแต่ละ แผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ตลอดจนรายงานความกา้วหนา้ อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหา หลงัจาก ดาํเนินงานตามแผนท่ี
กาํหนดไว ้ใหก้บัหวัหนา้งานของแต่ละฝ่ายและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีทาํหนา้ท่ีในการกาํกบั
และติดตามการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการรับทราบ โดยผา่นทางการประชุมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และการประชุมของแต่ละฝ่าย หลงัจากนั้นหวัหนา้ฝ่ายจะทาํหนา้ท่ีในการรายงานผลการ
ปฏิบติังานต่อผูอ้าํนวยการ โรงเรียน 

การประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัฝ่าย เป็นส่ิงท่ีสาํคญัเพราะจะไดน้าํผลการประเมิน
มาใช ้พฒันาและปรับปรุงแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไป แนวทางการประเมิน
แผนพฒันาคุณภาพ การศึกษา โดยสรุปของการประเมินในระดบัฝ่ายคือ 

1. ผูรั้บผิดชอบ การปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งประเมินและจดัทาํรายงานสรุปผลการ
ดาํเนินงาน เม่ือเสร็จส้ิน แผนงาน โครงการและกิจกรรม ตามเวลาท่ีกาํหนดภายใน 15 วนัหลงัจากเสร็จ
ส้ินการปฏิบติังาน 

2. ผูรั้บผิดชอบ ตอ้งประเมินและจดัทาํรายงาน ผลการปฏิบติังาน เม่ือส้ินสุดในแต่ละภาคเรียนของ
ทุนปี การศึกษา 

3. สรุปผลการประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัฝ่ายเป็นรายปี 
4. นาํผลการประเมินทุกยทุธศาสตร์มาเปรียบเทียบเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบั
ฝ่าย  
5. นาํผลการประเมินมาใชพ้ฒันา ปรับปรุงแกไ้ขยทุธศาสตร์ 
 
7.3 การประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

การประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง เพราะมี ความสาํคญัต่อการปรับยทุธศาสตร์ สามารถแยกการประเมินแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไดเ้ป็น 2 ระยะเวลา คือ 

1.) ช่วงระยะเวลารายปี เป็นการประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ีตอ้งทาํการ
ประเมินทุกปีการศึกษา เพราะโรงเรียนจะไดท้ราบวา่ผลดาํเนินการในแต่ละปีการศึกษา ตอ้งนาํผล
การประเมินของทุกฝ่ายมาเปรียบเทียบ กบัเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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วา่บรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายของแผน อยา่งไร จะไดน้าํผลการประเมินดงักล่าวไป
ปรับปรุงแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2.) ช่วงระยะเวลา 3 ปี ในการประเมินเม่ือครบระยะเวลา 3 ปี หรือส้ินสุดแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการใชแ้ผนตลอดระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
จะตอ้งนาํผลการปรพะเมินของทุกฝ่าย และผลช่วงระยะเวลามาประเมินเพื่อเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาโรงเรียน วา่แต่ละเป้าหมายมีผลการน
ดาํเนินการเป็นอยา่งไร มีปัญหา มีอุปสรรคอยา่งไร พร้อมเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงักล่าวดว้ย 
รวมถึงตอ้งนาํผลการประเมินมาใชเ้ป็นกรอบการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ใน ระยะต่อไป 

7.4 การรายงาย (Reporting) 
1.) ผูรั้บผิดชอบ การปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน

เม่ือเสร็จส้ิน โครงการ หรือตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด 
2.) ผูรั้บผิดชอบ จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน เม่ือส้ินสุดในแต่ละภาคเรียน ของทุกปี

การศึกษา 
3.) โรงเรียนจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี และรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในเสนอ ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
4.) โรงเรียนจดัทาํรายงานตามแบบและแนวทางต่างๆท่ีกาํหนด เพื่อรายงานต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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การรับรองแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    

ปีการศึกษา  2562 – 2564   เพื่อนำสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 ของโรงเรียนมารีพิทักษ์ได้ผ่านการพิจารณา

และอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาการตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ      

และความถูกต้องของข้อมูลในภาพรวมของสถานศึกษา   ในการจัดการแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน  ด้วยตัวชี้วัดค วามสำเร็จ

ระยะ  3  ปี   ซึ่งมีข้อมูลที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงทุกประการ   และเหมาะสมเป็นไปได้ในการนำสู่การปฏิบัติ 

 การรับรองเพ่ือนำสู่การปฏิบัติ 
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