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คำนำ 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้   โรงเรียนมารีพิทักษ์ 

ได้จัดทำขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ท่ีระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

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

โรงเรียนมารีพิทักษ์ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนรว่มในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 

  
 
        โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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1 

 

ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนมารีพิทักษ์  รหัสโรงเรียน 1131100004  ท่ีต้ังอยู่เลขท่ี  70  ถนนประชาสามัคคี  ตำบล นางรอง  
อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 0-4463-1727  โทรสาร 
0-4463-1984   e-mail mariepitakschool@gmail.com  Website  www. mpt.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ
ปีการศึกษา 2521 (ค.ศ. 1978) เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521  เปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา  
จำนวนนักเรียน 935 คน  จำนวนบุคลากรโรงเรียน 58 คน 
  
 ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ระดับคุณภาพ   ยอดเย่ียม 
 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
  2.1 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน : ยอดเย่ียม   
 โรงเรียนมารีพิทักษ์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดให้มี
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ท่ัวถึง มีความสามารถ ด้านวิชาการ ในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ มีความสามารถในการ
คิด การสร้างนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม มีสุนทรียภาพด้าน
ดนตรี ศิลปะและกีฬา โดยมีผลงานท่ีประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจ และเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง และ
ชุมชนดังนี้ 

1. ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนนเฉล่ียรวมทุกด้าน 
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

    2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ 

   3. รายงานสรุปผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   4. แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 

   5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.75  
    6. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100   
   7. เกียรติบัตรนักเรียนจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ   
  2.2 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  : ยอดเยี่ยม   

 โรงเรียนมารีพิทักษไ์ด้ดำเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการโดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา  ผลการจัดการศึกษาปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม มีการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียน เพื่อวางแผนร่วมกัน  การกำหนดเป้าหมาย กำหนดวิสัยทัศน์  พันกิจ กลยุทธ์
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจน  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  ดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความความเช่ียวชาญ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรยีน มีผลงานท่ีประสบผลสำเร็จ ดังนี้  
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   1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 
   2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

   3. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน ท่ีทันสมัยแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ห้องเรียน
สะอาด มีส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

   4. สถานศึกษามีห้องสมุดท่ีทันสมัย พอเพียงในการให้บริการผู้เรียน มีระบบสืบค้นข้อมูลจาก 
อินเทอร์เน็ต 

   5. สถานศึกษามีห้องสมุดท่ีทันสมัย สะอาด และระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน 
   6. สถานศึกษามีห้องประชุมท่ีทันสมัยไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน 
   7. สถานศึกษามีสนามเด็กเล่น เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนได้ออก 

กำลังกาย 
   8. สถานศึกษามีส่ิงแวดล้อมท่ีร่มรื่น มีสวนเกษตรเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้  
   9. สถานศึกษามีระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
   10. มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 
   11. สถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ นำไปสู่การจัดแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและและชุมชน 
   12.  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง 

วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  : ยอดเย่ียม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาได้พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active learning ด้วยรูปแบบต่างๆ ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินตรวจสอบอย่างเป็นระบบ การ
จัดอบรมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบฉบับโรงเรียนวิถีคริสต์ โดยบูรณาการคุณค่าพระวรสาร จนเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนดังนี้ 

   1. ครูมีการออกแบบการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้
   2. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 
   3. ครูมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   4. ครูผู้สอนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอและต่อเนื่อง 
   5. ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูเอกชนดีเด่น 
  2.4 มาตรฐานท่ี 4  ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา :  ยอดเย่ียม 
   โรงเรียนมารีพิทักษ์ใช้กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน   เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำความดีไปสู่สังคม  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่าง ๆ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ (สรุปรายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์) และกิจกรรมดังนี้ 
   ด้านรักเมตตา เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีหัวใจท่ีมีความรักเมตตาสงสารผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยต่าง ๆ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น  กิจกรรมแบ่ง
ฝันปันรัก โรงเรียนบ้านตลาดแย้  ตำบลถนนหัก  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย ์กิจกรรมบริจาคส่ิงของ  
เครื่องใช้  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี 
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   ด้านความซื่อสัตย์และมีวินัย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น มีความซื่อสัตย์และมีวินัยท่ียั่งยืนโดยการฝึกปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิต เช่น โครงงานของหายได้คืน 
กิจกรรมคนเข้าแถวกระเป๋าเข้าแถว  รองเท้าเข้าแถว 
   ด้านความกตัญญู ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีในทุกพื้นท่ีต้ังแต่ต่ืน
นอนจนถึงเข้านอน เช่น นักเรียนต่ืนนอนแล้วเก็บท่ีนอน นักเรียนอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวด้วยตนเอง ช่วยพ่อแม่
จัดอาหาร ล้างจาน และช่วยงานบ้าน สวัสดีพ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนและกลับบ้าน สวดมนต์ก่อนนอน ทำบุญตัก
บาตร และมีจิตอาสาช่วยสังคมเป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีของนักเรียนโดยมีการนำ 
ระบบ ICT เขียนโปรแกรมสำเร็จในการให้คะแนนความดีแก่ นักเรียน  ครูและบุคลากร และมอบเกียรติบัตรทุก
ส้ินเดือน  (สรุปรายงานกิจกรรมเด็กดีศรีมารีพิทักษ์) 
   ด้านความพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้จักพอ พอใจในส่ิงท่ีตนมีเห็นคุณค่าของ
ส่ิงของไม่ฟุ่มเฟือยประหยัดอดออมใช้เงินพ่อแม่เท่าท่ีจำเป็น เช่น กิจกรรมการออมกับเครดิตยูเนี่ยน กิจกรรม
บันทึกความดีของนักเรียน กิจกรรมคัดแยกคัดย่อขยะ  กิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน เศษอาหารเป็นศูนย์ 
โครงการล้างจานคือล้างใจ  กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด   
   เพื่อยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนมารี
พิทักษ์ได้จัดทำโครงการสนับสนุน เช่น พัฒนาโปรแกรมทำเนียบความดี มีจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยการทำ
โปรแกรมสำหรับให้คะแนนนักเรียนท่ีทำความดีและบันทึกเผยแพร่ความดี (http://tscore.net/mpt) การ
สร้างจิตอาสาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โครงการคริสต์มาสสู่ชุมชน หนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม และโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  

  3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณลักษณะด้าน 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นพลโลกท่ีสมบูรณ์ การบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการบริหารท่ีเน้นคุณภาพเป็นเลิศ 
  3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอน มีระบบนิเทศการสอนให้
คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 จัดการเรียนรู้แบบ STEM   ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปใช้ในการดำรงชีวิต ให้ผู้เรียนมีนวัตกรรมและช้ินงาน   
  3.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นการอ่าน การเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารได้ดีขึ้น 
  3.5 แผนปฏิบัติงานท่ี 5 พัฒนารูปแบบการสอนให้ให้เป็นนวัตกรรม (Innovation) การสอนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.6 แผนปฏิบัติงานท่ี 6 จัดสร้างห้องปฏิบัติการสอนท่ีทันสมัย  
  3.7 แผนปฏิบัติงานท่ี 7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทางเดิน ท่ีจอดรถ ตีเส้นการจราจร  
  3.8 แผนปฏิบัติงานท่ี 8 พัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย และมีบรรยากาศในการค้นคว้า ศึกษา
เรียนรู้ พร้อมส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
  3.9 แผนปฏิบัติงานท่ี 9 พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาจีนให้ครอบคลุมทุกระดับช้ัน 
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 4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  4.1 การพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
  4.2 โครงการย่อขยะจ๋ิว  
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  4.3 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) 
        4.4 หนึ่งห้องเรียนหนึง่โครงงานคุณธรรม   
  4.5 รูปแบบการยกระดับวิชาการควบคู่คุณธรรม   
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  4.6 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  4.7 สร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือร่วมใจ 
  4.8 แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนรายวิชาภาอังกฤษ  และภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
  ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
  4.9 โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  

 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
  5.1 โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
  5.2 เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
  6.2 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
  6.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
  6.4 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน  
  6.5 การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 
  6.6 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6.7 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
  6.8 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น 
 
 
 
 

         ลงนาม............................... .....................(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 
              (ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ) 

                                                    วันท่ี  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียนมารีพิทักษ์   รหัสโรงเรียน  1131100004    
 โรงเรียนมารีพิทักษ์  รหัสโรงเรียน 1131100004  ท่ีต้ังอยู่เลขท่ี 70  ถนนประชาสามัคคี  ตำบล นางรอง  
อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 0-4463-1727  โทรสาร 
0-4463-1984   e-mail mariepitakschool@gmail.com  Website  www. mpt.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อปี
การศึกษา 2521 (ค.ศ. 1978) เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521  เปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา  
จำนวนนักเรียน 935 คน  จำนวนบุคลากรโรงเรียน 58 คน 

 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
 บุคคลธรรมดา 
 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม    

ประเภทโรงเรียน 
 ประเภทโรงเรียนในระบบ      
 สามัญศึกษา 
 การกุศลของวัด 
 การศึกษาพิเศษ 
 การศึกษาสงเคราะห์ 
 ในพระราชูปถัมภ์ 
 สามัญปกติ 

การจัดการเรียนการสอน 
   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   หลักสูตร Intensive  Communication  English  Program   
   (ICEP ระดับประถมศึกษา)  ได้รับอนุญาตเมื่อ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
   หลักสูตร Intensive English  Program (IEP ระดับปฐมวัย) 
   ได้รับอนุญาตเมื่อ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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แผนผังโรงเรียน 
 

       
 
 

1.2  จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ รวมจำนวน

ผู้เรียน ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน 
ICEP 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 2 46 57 - - 103 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 2 64 60 - - 124 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 2 54 51 - - 105 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2 2 57 37 - -  94 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 2 52 60 - - 112 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 1 70 59 - - 129 

รวม 12 11 343 324 - - 667 
รวมทั้งสิ้น 12 11 343 324 - - 667 
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1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้แทนรับใบอนุญาต/ผู้จัดการ - - - 1 1 
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 

รวม -  2 1 3 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ 7 11 - - 18 
- ครูต่างชาติ - - - - - 

รวม 7 11 - - 18 
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - - 
  - ครูบรรจุ - 28 2 - 30 
  - ครูต่างชาติ - - - - - 

รวม - 28 2 - 30 
4. บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
  - เจ้าหน้าท่ี 1 6 - - 7 

รวม 1 6 - - 7 
รวมทั้งสิ้น 8 45 4 1 58 

 
สรุปอัตราส่วน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จำนวนผู้เรียนต่อครู    22 : 1 
    จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  29 : 1 
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 1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจำนวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสุด 
 กรณีท่ี 2  ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 11 7 - - - - 
ภาษาไทย - - 2 4 - - 
คณิตศาสตร์ - - - 6 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2 2 - - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - 3 - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - - - 
ศิลปะ - - - 1 - - 
การงานอาชีพ - - - 1 - - 
ภาษาต่างประเทศ - - 4 1 - - 

 
   
  1.3.3  สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 30 - 
- เนตรนารี - - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 30 - 
  กิจกรรมแนะแนว 23 - 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 
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   1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
จำนวน

ผู้บังคับบัญชา 
จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 
ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 19 19 - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 11 11 - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 30 30    

 
 
   1.3.5  สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง จำนวนนักเรียนพเิศษ 

เข้ารับ 
การ

อบรม 

หน่วยงานท่ีเข้ารับการ
อบรม 

ครูท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูท่ีได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ท้ังหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ข้ึน

ทะเบียน 

 1.        - - - - - - 
 2.        - - - - - - 

 
 

   1.3.6  สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 
จำนวนครูที่เข้ารับ 

การอบรม 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

จำนวน 40 คน 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อัตลักษณ์ 4 สู่โรงเรียน
คุณธรรมนำวิธีคริสต์  สังฆมณฑลนครราชสีมา 

30 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

จำนวน 11 คน 2. อบรมโอกาสชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑล
นครราชสีมา  

22 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

จำนวน   4  คน 3. อบรม lector  ผู้อ่านพระคัมภีร์ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 
จำนวน  40 คน 4. อบรมการทำงานเป็นทีมหลักสูตร 2 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
จำนวน  2  คน 

 
5. เข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นท่ี 1 
รุ่นท่ี 80   
 

26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

จำนวนครูที่เข้ารับ หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. 2560 - 2562 
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การอบรม 
จำนวน  2 คน 6. เข้าร่วมงานชุมชนครูคำสอนระดับชาติ ครั้งท่ี 6 

“Baptised  and  Sent : ศิษย์ธรรมทูต“ 
14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

จำนวน  2 คน 7. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้นำเยาวชน สู่
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

จำนวน 2 คน 8. เข้าร่วมงานชุมชนครูคำสอนระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
“Baptised  and  Sent : ศิษย์ธรรมทูต“ 

14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา การศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ มีอัตลักษณ์ คือ  

“LIGS” L = Love (รักเมตตา) I = Integrity (ซื่อสัตย์) G = Gratitude 
(กตัญญู) S = Sufficiency (อยู่อย่างพอเพียง) และค่านิยมหลัก (Core Values) 
คือ“MARIE” M = Mastery (เป็นนายตัวเอง พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด 
สามารถควบคุมตนเองให้คิดพูดทำอย่างมีสติ) A = Agility (รวดเร็ว ขยัน
ขันแข็ง) R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ) I = Innovation  
(มีนวัตกรรม) E = Excellent performance (สร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ) 
 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
 

พันธกิจ พันธกิจโรงเรียนมารีพิทักษ์ (Mission) ปีการศึกษา 2562–2564 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (ป.1 – 7) 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ 4 และการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (ป.8 – 9) 
 3. มุ่งเน้นและยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 4 และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (ป.10 – 13) 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 
21 (ป.14) 
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เป้าหมาย 
 

เป้าหมายโรงเรียนมารีพิทักษ์ (Goals) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผลอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
(พ.1) 
6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
7. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.1) 
8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 
9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.2) 
10. โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมให้มีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 
11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพอย่างมีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 12. 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 
13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้มีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.3) 
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14. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (พ.4) 
 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์โรงเรียนมารีพิทักษ์ (Strategy) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผู้เรียน             (พันธกิจท่ี 1) (เป้าหมายท่ี 1 – 7) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บุคลากร           (พันธกิจท่ี 2) (เป้าหมายท่ี 8 – 9) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการศึกษา (พันธกิจท่ี 3) (เป้าหมายท่ี 10 – 11) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหาร        (พันธกิจท่ี 3) (เป้าหมายท่ี 12 – 13) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ความร่วมมือ      (พันธกิจท่ี 4) (เป้าหมายท่ี 14) 
 

เอกลักษณ์ ลูกมารี   มีวินัย ใส่ใจความสะอาด 
 

อัตลักษณ์ Love (รักเมตตา)  
Integrity (ซื่อสัตย์)  
Gratitude (กตัญญู)  
Sufficiency (อยู่อย่างพอเพียง) 
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 1 
โครงการวันวิทยาศาสตร์ 667 ยอดเยี่ยม 97.60 ยอดเยี่ยม 1 3 2 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 667 ดีเลิศ 84.03 ดีเลิศ 1 3 1,2,3,7,9 
แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 30 ดีเลิศ 85.88 ดีเลิศ 3 1,3 1,2,3,7,9 
แผนงานวัดผลและประเมินผล 667 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 1 1 1,2,3,7,9 
โครงงานขยะจ๋ิว 667 ดีเลิศ 85 ยอดเยี่ยม 1 1 2(2.1-2.4) 
โครงงานน้ำหมักชีวภาพพอเพียง  66 ดีเลิศ 85 ยอดเยี่ยม 1 1 2(2.1-2.4) 
โครงงานปุ๋ยหมักจากใบไม้  667 ดีเลิศ 85 ยอดเยี่ยม 1 1 2(2.1-2.4) 
โครงงานประหยัดพลังงานลดโลก ร้อน 935 ดีเลิศ 85 ยอดเยี่ยม 1 1 2(2.1-2.4) 
โครงงานกล่องนมสู่หลังคาสีเขียว  667 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1 1(1.2) 
กิจกรรมไหว้งามตามแบบไทย  667 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 1 3 1(1.2) 
กิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตย  667 ดีเลิศ 97.61 ยอดเยี่ยม 1 3 1(1.2) 
กิจกรรมวันไหว้ครู  935 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 1 1 2 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 

935 ดีเลิศ 95.66 ยอดเยี่ยม 1 1 2 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ์ 

935 ดีเลิศ 94.00 ยอดเยี่ยม 1 1 2 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 935 ดีเลีศ 96.76 ยอดเยี่ยม 1 4 1 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

935 ดีเลิศ 95.60 ยอดเยี่ยม 1 3 1 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  935 ดีเลิศ 94 ยอดเยี่ยม 2 4 2 
วันคริสต์มาส 935 ดีเลิศ 93 .33 ยอดเยี่ยม 1 4 1 
วันสถาปนาลูกเสือ 667 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 1 3 1/1.2 
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง  332 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 1 3 1/1.2 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 335 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 1 3 1/1.2 
กิจกรรมทัศนศึกษา 667 ดีเลิศ 98 ยอดเยี่ยม 1 3 1/1.2 
กิจกรรม แนะแนวศึกษาต่อระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   129 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 1 3 1/1.2 
กีฬาสีมารีเกมส์ ครั้งท่ี 19 935 ดีเลิศ 94 ยอดเยี่ยม 1 3 1 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  935 ดีเลิศ 94 ยอดเยี่ยม 2 4 2 
กิจกรรม อย.น้อย 667 ดีเลิศ 85.12 ดีเลิศ 1 3 1 
กิจกรรมจัดบอร์ดเสริมความรู้ด้านโภชนาการ 667 ดีเลิศ 92.22 ยอดเยี่ยม 1 3 9 
กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 667 ดีเลิศ 85.80 ดีเลิศ 2 2,3 9 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 667 ดีเลิศ 92.14 ยอดเยี่ยม 1 3 1 
กิจกรรมห้องพยาบาลเคล่ือนท่ี 667 ดีเลิศ 85.12 ดีเลิศ 1 3 1 
โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 268 ยอดเยี่ยม 95.37 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,3 2,4 
กิจกรรม walk Rally 2019(ค่ายหรรษา) 268 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม 1 - 3 1,2,7 1,2,10 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

กิจกรรมกีฬาสี 268 ดีเลิศ 89.40 ดีเลิศ 2 (2.1-2.4) 1,3 2,4 
โครงการทัศนศึกษา 268 ยอดเยี่ยม 93.25 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,4 1 
กิจกรรมยุวบัณฑิต 110 ยอดเยี่ยม 91.46 ยอดเยี่ยม 2 - 5 1,3 3,4 
กิจกกรรมปั้นฝันของหน ู 268 ยอดเยี่ยม 93.50 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,3,4 2,4,9 
โตรงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี 49 ยอดเยี่ยม 97.04 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,3,4 3,4,6,9 
กิจกรรมงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ปฐมวัย 268 ยอดเยี่ยม 94.81 ยอดเยี่ยม 1,9 1,3 1 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมห้องเรียน 268 ยอดเยี่ยม 94.19 ยอดเยี่ยม 2,3 1,2 1,2,4 
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 43 ดีเลิศ 92.42 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 1,3 3,4,6 
กิจกรรมวันคริสต์มาสนักเรียน 268 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
กิจกรรมไหว้คร ู 268 ยอดเยี่ยม 95.19 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 268 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 

268 ยอดเยี่ยม 93.13 ยอดเยี่ยม 
2,3 3,4 2,10 

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์ิ พระพันปีหลวง 

268 ดีเลิศ 96.00 ยอดเยี่ยม 
2,3 3,4 2,10 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 2 

แผนงานวัดผลและประเมินผล 667 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 1 1 1,2,3,7,9 
แผนงานบริหารงานวิชาการ 8 ยอดเยี่ยม 91.56 ยอดเยี่ยม 2 4 2 
แผนงานการเรียนการสอน 30 ยอดเยี่ยม 96.96 ยอดเยี่ยม 3 1 1,2,3,7,9 
โครงการวันสุนทรภู ่ 966 ดีเลิศ 88.30 ดีเลิศ 2 1 2 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

แผนงานวิจัยในช้ันเรียน 30 ยอดเยี่ยม 91.09 ยอดเยี่ยม 3 1 1,2,3,7,9 
แผนงานพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 30 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 3 1,3 1,2,3,7,9 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 54 ดีเลิศ 94.44 ยอดเยี่ยม 1 4 1/1.2,1.3 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 667 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 2 4 8,9,10 
กิจกรรมสรุปแผนงานบริหารฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 8 ดีเลิศ 92.14 ยอดเยี่ยม 2 7 2 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 8 ดีเลิศ 91.00 ยอดเยี่ยม 2 7 2 
กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 984 ยอดเยี่ยม 91.92 ยอดเยี่ยม 2 (2.1-2.4) 2,3 1 , 2 
กิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บัปติสต์ 996 ยอดเยี่ยม 92.22 ยอดเยี่ยม 2 (2.1) 2,3 1 , 2 
กิจกรรมวจนพิธีกรรมฉลองวันเกิดแม่พระ 984 ยอดเยี่ยม 91.81 ยอดเยี่ยม 2 (2.1) 

14 (4.1-4.2) 
2,3 1 , 2 

กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 69 ยอดเยี่ยม 85.20 ยอดเยี่ยม 2 (2.2) 2,3 1 , 2 
งานฉลองวัดพระมารดา   นิจจานุเคราะห์ 423 ยอดเยี่ยม 91.81 ยอดเยี่ยม 2 (2.1) 

14 (4.1-4.2) 
2,3 1 , 2 

กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย เสริมสร้างกำลังใจ 20 ยอดเยี่ยม 86.95 ยอดเยี่ยม 2 (2.1) 
14 (4.1) 

2,3 1 , 2 

กิจกรรมแบ่งฝันปันรัก 120 ยอดเยี่ยม 88.02 ยอดเยี่ยม 2 (2.1) 2,3 1 , 2 
กิจกรรมอวยพรตามหน่วยงาน 50 ยอดเยี่ยม 87.33 ยอดเยี่ยม 2 (2.1) 2,3 1 , 2 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน/โครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร

63 ยอดเยี่ยม 88.60 ดีเลิศ 8 (8.4) 3 , 4 , 7 2 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

การศึกษา 
กิจกรรมจัดทำแผนการปฏิบัติการ 63 ยอดเยี่ยม 88.60 ดีเลิศ 8 (8.4) 3 , 4 , 7 2 
กิจกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 63 ยอดเยี่ยม 88.60 ดีเลิศ 2 (2.1, 2.2) 2 , 4 , 7 2 
กิจกรรมสรรหาบุคลากร 63 ยอดเยี่ยม 85.00 ดีเลิศ 2 (2.2) 2 2 
กิจกรรมทบทวนคู่มือต่างๆ 54 ยอดเยี่ยม 86.44 ดีเลิศ 2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 
กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ 

11 ยอดเยี่ยม 90.12 ยอดเยี่ยม 
2 (2.1, 
2.2,2.3) 

2 , 4 , 7 2 

กิจกรรมประเมินบุคลากร 54 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2 (2.2) 2 2 
กิจกรรมสวัสดิการชุดครูและบุคลากร 11 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2 (2.2) 2 2 
กิจกรรมของขวัญวนัเกิดครูและบุคลากร 54 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 
โบนัสประจำปี 63 ยอดเยี่ยม 70.60 ดี 2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 
กิจกรรมสังค์สรรวันปีใหม่ 63 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2 (2.2) 2 2 
กิจกรรมรับขวัญบุตรหลานครูและบุคลากร 54 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 
สวัสดิการเงินขวัญถุงสร้างครอบครัวใหม่ 54 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2 (2.2) 2 , 4 , 7 2 
สวัสดิการงานฌาปนกิจ 63 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2 (2.2) 2 2 
งานระบบเครือข่าย 54 ยอดเยี่ยม 95.40 ยอดเยี่ยม 8,9,14,15 3,5 4,5,10 
งานสารสนเทศ 54 ยอดเยี่ยม 95.40 ยอดเยี่ยม 8,9,14,15 3,5 4,5,10 
กิจกรรมอบรมสารสนเทศ 54 ยอดเยี่ยม 95.40 ยอดเยี่ยม 8,9,14,15 3,5 4,5,10 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 30 ดีเลิศ 85.88 ดีเลิศ 3 1,3 1,2,3,7,9 
แผนงานวัดผลและประเมินผล 667 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 1 1 1,2,3,7,9 
แผนงานพัฒนาหลักสูตร 667 ยอดเยี่ยม 92.87 ยอดเยี่ยม 2 1 1,2,3,7,9 
กิจกรรมจัดบอร์ดการเรียนรู้ 667 ดีเลิศ 88.29 ดีเลิศ 2 2,3 9 
กิจกรรมมารีสะอาด ลดโลกร้อน 667 ดีเลิศ 93.17 ยอดเยี่ยม 2 3 1 
กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 667 ดีเลิศ 91.44 ยอดเยี่ยม 2 2,3 1 
กิจกรรมพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 667 ดีเลิศ 88.02 ดีเลิศ 2 3 10 
กิจกรรมมารีปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร 667 ดีเลิศ 90.00 ยอดเยี่ยม 2 3 1 
กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกนัยุง 667 ดีเลิศ 91.38 ยอดเยี่ยม 2 3 1 
กิจกรรมบริการปลอดภัย อุ่นใน ได้รอยยิ้ม 667 ดีเลิศ 87.28 ดีเลิศ 2 3 1 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 667 ดีเลิศ 87.95 ดีเลิศ 2 2,3 9 
กิจกรรมอบรมสารสนเทศ 54 ยอดเยี่ยม 95.40 ยอดเยี่ยม 8,9,14,15 3,5 4,5,10 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 4 

โครงการออมน้อย แต่ออมนะ 1036 ดีเลิศ 92 ยอดเยี่ยม 2,4 1 1 
งานระบบเครือข่าย 54 ยอดเยี่ยม 95.40 ยอดเยี่ยม 8,9,14,15 3,5 4,5,10 
งานสารสนเทศ 54 ยอดเยี่ยม 95.40 ยอดเยี่ยม 8,9,14,15 3,5 4,5,10 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 5 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 268 ดีเลิศ 86.06 ดีเลิศ 6,10,11 1,4 2 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 268 ยอดเยี่ยม 98.00 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านตามชุมชน 268 ยอดเยี่ยม 95.73 ยอดเยี่ยม 6,10,11 3,4 2,10 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

กิจกรรมวันคริสต์มาสนักเรียน 268 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม 2,3 3,4 2,10 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 935 ดีเลิศ 96.76 ยอดเยี่ยม 1 4 1 
กีฬาสีมารีเกมส์ ครั้งท่ี 19 935 ดีเลิศ 94 ยอดเยี่ยม 1 3 1 
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*** ยุทธศาสตร์ของสำนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนบัสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรา้งสังคมแหง่การเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศกึษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
***  ตัวช้ีวัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่  ข้อ 7 ในเอกสารนี ้
 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ท่ีเข้า
สอบ 

คะแนน
เฉล่ีย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ 
(O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉล่ีย 
(5) 

 
*** 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อยละ 
3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 129 128 32.90 45.90 47.93 36.41 -11.52 -24.04 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 129 128 35.55 45.01 45.22 41.11 -4.11 -9.09 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 129 128 49.07 54.88 63.71 54.40 -9.31 -14.61 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 129 128 34.42 54.12 54.03 45.23 -8.8 -16.29 ไม่มีพัฒนาการ 

 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                      (2) 
 ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 

มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
(5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 

 

 
  2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

  

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย
ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99
ระดับสังกัด สพฐ. 52.13 43.78 36.71 38.96 42.90
ระดับเขตพื้นที่ 48.51 31.11 32.21 34.63 36.62
ระดับโรงเรียน 54.40 45.23 36.41 41.11 44.29
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6

ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99
ระดับโรงเรียน 54.40 45.23 36.41 41.11 44.29
ผลการพัฒนา 5.33 10.81 3.51 5.56 6.30
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ผลการพัฒนา
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ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา 2562 
ตาราง แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป 

จำแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2562 
 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของจำนวนนักเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมเฉลี่ย 

ภาษาไทย   86.89 73.38 72.38 74.47 74.11 78.68 76.65 

คณิตศาสตร์ 78.64 90.32 60.48 47.87 54.02 74.04 67.56 

วิทยาศาสตร์ 94.16 83.46 84.29 92.56 88.84 82.22 87.59 

สังคมศึกษาฯ 84.47 66.94 62.39 61.17 59.28 62.79 66.17 

สุขศึกษาพลศึกษา 99.02 79.84 86.67 92.55 93.75 96.89 91.45 

ศิลปะ 99.03 97.58 90.47 94.68 97.32 100 96.51 

การงานอาชีพ 93.21 95.15 96.19 88.30 73.21 93.80 89.98 

ภาษาอังกฤษ 81.06 79.03 62.86 62.23 80.80 50.77 69.45 

เฉลี่ย 89.56 83.21 76.96 76.72 77.66 79.89 80.67 

 
   จากตารางแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จำแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาศิลปะ มีจำนวนนักเรียนท่ีได้รับผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไปมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.51 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 91.45  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 89.98 กรุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้อยละ 87.59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 76.65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 69.45  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 67.56 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 66.17 
ตามลำดับ    
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กราฟแสดงแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 จากกราฟ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป มากท่ีสุด คือ
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 86.89 รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 
78.68  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 74.47  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 74.11 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 73.38  และ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 72.38 
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าร้อยละ 86.89 73.38 72.38 74.47 74.11 78.68
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 จากกราฟ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป มากท่ีสุด คือ
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2  คิดเป็นร้อยละ 90.32 รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 
78.64  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 74.04  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 60.48 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 54.02  และ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 47.87 
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าร้อยละ 78.64 90.32 60.48 47.87 54.02 74.04
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25 

 

 
 
 จากกราฟ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป 
มากท่ีสุด คือระดับประถมศึกษาปีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 94.16 รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 คิด
เป็นร้อยละ 92.56  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 88.84 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 
84.29 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 83.46  และ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 
82.22 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าร้อยละ 94.16 83.46 84.29 92.56 88.84 82.22
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 จากกราฟ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่ 
3.00 ขึ้นไป มากท่ีสุด คือระดับประถมศึกษาปีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 84.47 รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 66.94  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 62.79 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็น
ร้อยละ 62.39 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 61.17  และ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อย
ละ 59.28 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.47 66.94 62.39 61.17 59.28 62.79
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  จากกราฟ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป 
มากท่ีสุด คือระดับประถมศึกษาปีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 99.02 รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คิด
เป็นร้อยละ 96.89  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 93.75 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 
92.55 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 86.67  และ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 
79.84 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.02 79.84 86.67 92.55 93.75 96.89
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  จากกราฟ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป มากท่ีสุด คือ
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 99.03 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดเปน็ร้อยละ 97.58 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 97.32 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 94.68  และ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 90.47 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมสึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมสึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.03 97.58 90.47 94.68 97.32 100
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  จากกราฟ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป มากท่ีสุด 
คือระดับประถมศึกษาปีท่ี 3  คิดเป็นร้อยละ 96.19 รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 
95.15 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 93.80 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 93.21
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 88.30  และ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 73.21 
ตามลำดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉล่ียร้อยละ 93.21 95.15 96.19 88.3 73.21 93.8
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  จากกราฟ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป มาก
ท่ีสุด คือระดับประถมศึกษาปีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 81.06 รองลงมาคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็น
ร้อยละ 80.80 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 79.03 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 62.86
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 82.86  และ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 50.77 
ตามลำดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.06 79.03 62.86 62.23 80.8 50.77
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ตารางเปรียบเทียบแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรยีนต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

          ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จำแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของจำนวนนักเรียน/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ภาษาไทย 74.96 75.51 76.65 
คณิตศาสตร์ 69.75 68.51 67.56 
วิทยาศาสตร์ 84.18 77.98 87.59 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 72.02 72.78 66.17 
สุขศึกษาและพลศึกษา 89.29 82.51 91.45 
ศิลปะ 90.34 89.36 96.51 
การงานอาชีพ 83.80 86.73 89.98 
ภาษาอังกฤษ 61.18 55.83 69.45 

เฉลี่ย 78.19 76.15 80.67 
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จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับประถมศึกษา 

 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จำ
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จำ
นว
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. ท
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ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ
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ร้อ
ยล
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ภาษาไทย 103 90 87.38 124 81 65.32 105 78 74.29 94 68 72.34 112 81 72.32 129 104 80.62 
คณิตศาสตร์ 103 84 81.55 124 105 84.67 105 67 63.81 94 47 49.99 112 54 48.22 129 116 89.93 
วิทยาศาสตร์ 103 99 96.11 124 108 87.09 105 90 85.72 94 87 92.56 112 87 77.68 129 88 68.22 
สังคมศึกษาฯ 103 84 81.56 124 81 65.32 105 55 52.38 94 60 63.83 112 68 60.71 129 89 68.99 
ประวัติศาสตร์ 103 90 87.38 124 85 68.55 105 76 72.39 94 55 58.51 112 76 57.85 129 73 56.59 
สุขศึกษาฯ 103 102 99.02 124 99 79.84 105 91 86.67 94 87 92.55 112 105 93.75 129 125 96.89 
ศิลปะ 103 102 99.03 124 121 97.58 105 95 90.47 94 89 94.68 112 109 97.32 129 129 100 
การงานอาชีพ 103 96 93.21 124 118 95.15 105 101 96.19 94 83 88.30 112 82 73.21 129 121 93.80 
ภาษาต่างประเทศ 103 81 78.64 124 104 83.87 105 53 50.48 94 77 81.91 112 87 77.68 129 72 55.81 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 103 89 86.40 124 101 81.45 105 74 70.48 94 72 76.60 112 85 75.90 129 99 76.74 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 103 78 75.72 124 99 95.97 105 60 57.14 94 43 45.74 112 67 59.82 129 75 58.14 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 103 86 83.49 124 74 74.20 105 79 75.24 94 40 42.55 112 94 83.92 129 62 45.74 
คอมพิวเตอร์ 103 95 92.22 124 99 79.84 105 87 82.86 94 87 92.56 112 100 100 129 124 96.22 
ดนตรี  PPP 103 103 100 124 124 100 105 105 100 94 94 100 112 112 100 129 129 100 
Kool  English 103 103 100 124 124 100 105 105 100 94 94 100 112 112 100 129 129 100 
ICEP 54 45 83.33 73 48 65.75 52 45 86.54 54 40 74.08 112 45 90.00 40 29 72.50 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อยละ 

3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

105 105 44.94 62.71 61.23 48.16 -13.07 -21.34 ไม่มี
พัฒนาการ 

ด้านคำนวณ 
(Numeracy) 

105 105 46.46 44.84 49.77 48.05 -1.72 -3.45 ไม่มี
พัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 52.65 52.84 - - - - 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                       (2) 
 ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
                มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
      มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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โรงเรียน จังหวัด ศึกษาธิการ สังกัด ประเทศ



34 

 

 
 
 
 
     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

      2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ      ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 103 103 72.81 69.45 74.74 72.09 -2.65 -3.55 ไม่มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 103 103 68.50 79.90 78.78 72.10 -6.68 -8.48 ไม่มีพัฒนาการ 
  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                      (2) 
     ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
                        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
                   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 72.10 72.09 72.10

ระดับสังกัด 70.77 73.33 72.05

ระดับประเทศ 71.60 72.81 70.66
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
การอ่านออกเสียง 58.25 23.30 8.73 9.70

การอ่านรู้เร่ือง 59.22 18.44 19.41 2.91

รวม 2 สมรรถนะ 54.36 25.24 13.59 6.79
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน ( RT)

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และร้อยละ
ของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ผลประเมินการอ่านออกเสียง

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2560

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2561

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2560

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2561

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปญัหาหรือ

เพื่อการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือ
เห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมลูค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมี
ความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)           มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – 

Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 
  แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มรี่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

 

5.1 นวัตกรรมด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. การพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ 

คุณภาพของผู้เรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. โครงการย่อขยะจ๋ิว คุณภาพของผู้เรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

  5.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผล
การประเมินระดับชาติ (O-NET) 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม  
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. รูปแบบการยกระดับวิชาการควบคู่คุณธรรม 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ผลการประเมินรวมท้ัง 2 สมรรถนะ

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2560

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2561

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562
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       5.3 นวัตกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. การพัฒนาชุดแบบฝึกการคิดคำนวณเพื่อ
พัฒนาทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาของ
นักเรียน  

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา  

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
  5.4 นวัตกรรมด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  อัตลักษณ์สถานศึกษา การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

1. (Opec administrator 
award 2017) งานสัปดาห์วัน
การศึกษาเอกชน ประจำปี 
2560 

  ผู้บริหาร
ดีเด่น 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

2. งานมหกรรมดนตร ี
เมโลเดียนอนุบาล ครั้งท่ี 12 

โรงเรียน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 
กรมดุริยางค์ทหารบก 

 

3. รางวัล 100 ปี ครูดีศรี
เอกชน ระดับ เพชร มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ 40 
ปีการศึกษา ขึ้นไป 

  ครูดีศรีเอกชน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

4. (Private Teacher Award) 
ประจำปีการศึกษา2562 

ครูเอกชนดีเด่น  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

5. ผู้บริหารดีเด่นเนื่องในงาน
วันครูอำเภอนางรอง ประจำปี 

 ผู้บริหารดีเด่น  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

2562  ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ 

6. ครูเอกชนดีเด่น ครูเอกชนดีเด่น  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

7. ครูดีศรีสังฆมณฑลราชสีมา ครูดีศรีสังฆ
มณฑลราชสีมา 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

8. การสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะ กระดาษ (ระดับ
ปฐมวัย) 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ 

 

9. การแข่งขันต่อคำศัพท์
ภาษาไทย (คำคมเดิม) 
ระดับช้ัน ป.4-6 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ 

 

10. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.4-6 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ 

 

11. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับช้ัน ป4-6 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ 

 

12. การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ระดับช้ัน ป.1-6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

13. การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ระดับช้ัน 
ป.1-6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

14. การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ระดับช้ันปฐมวัย 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

15. การแข่งขันการเล่านิทาน
ประกอบส่ือ ระดับช้ันปฐมวัย   

ระดับเหรียญ
ทอง 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

16. การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Speech) 
ห้องเรียนปกติ ระดับช้ันปฐมวัย 
 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 
17. การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสีด้วยสีเทียน ระดับช้ัน 
การปฐมวัย 

 
เหรียญทอง 

 
 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
-สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

18. การแข่งขันการสร้างภาพ
ด้วยการฉีก  ตัด ปะภาพ 
ระดับช้ันปฐมวัย 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

-สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

19. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
ระดับช้ันปฐมวัย 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

-สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

20. การแข่งขันท่องบท
อาขยาน ก-ฮ ระดับช้ันปฐมวัย 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

21. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (เขียนเรียงความ) 
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

22. การแข่งขันคัดลายมือส่ือ เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/ กระทรวงศึกษาธิการ  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

ภาษาไทย ระดับช้ัน ป.4-ป.6 จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

23. การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ระดับช้ัน ป.1-ป.3  

ชนะเลิศอันดับท่ี 
1 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

24. การแข่งขันการท่อง
อาขยานทำนองเสนาะ 
ระดับช้ัน  
ป.4-ป.6 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

25. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (เขียนเรื่องจากภาพ)
ระดับช้ัน ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

26. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับช้ัน ป.1-ป.3 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

27. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

28. การแข่งขันอัจฉริยะภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน 
ป.1-3 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

29. การแข่งขันอัจฉริยะภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน  
ป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

30. การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) ระดับช้ัน ป.4-

 
เหรียญเงิน 

 
 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

6  ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

31. การแข่งขันการเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับช้ัน ป.1-ป.3 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

32. การแข่งขันการเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

33. การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ระดับช้ันป.4-ป.6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

34. การแข่งขันวาดภาพระบาย
สีระดับช้ันป.4-6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

35. การแข่งขันกิจกรรม 
Spelling Bee ประเภทสามัญ
ระดับช้ัน ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

36. การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

37. การแข่งขันวัดความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศอันดับท่ี 
1 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนนางรอง  

38. การแข่งขันวัดความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนนางรอง  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

39. การแข่งขันวัดความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนนางรอง  

40. การแข่งขันวัดความรู้วิชา
สังคมศึกษา 

ชนะเลิศอันดับท่ี 
1 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนนางรอง  

41. การแข่งขันพินิจวรรณคดี
ระดับช้ัน ป.4-6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

42. การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กลอนส่ี ระดับช้ัน ป.4-
6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

43. การประกวดการท่อง
อาขยานทำนองเสนาะระดับช้ัน 
ป.4-6 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

44. การประกวดการท่อง
อาขยานทำนองเสนาะระดับช้ัน 
ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

45. การแข่งขนัเรียงร้อยถ้อย
ความระดับช้ัน ป.4-6 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

46. การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ระดับช้ันป.4-6 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

47. การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ระดับช้ันป.1-3 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

48. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความระดับช้ัน ป.1-3 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

49. การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทยระดับช้ัน ป.4-6 

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

50. การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทยระดับช้ัน ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

51. การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว
ระดับช้ัน ป.6 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

52. การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว
ระดับช้ัน ป.5 

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

53. การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว
ระดับช้ัน ป.4 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

54. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับช้ัน ป.6 

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

55. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับช้ัน ป.5 

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

56. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับช้ัน ป.3 

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

57. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับช้ัน ป.2 

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

 

 
 
 

6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
3. โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - - - 

4. 4. โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - - - 
5. 5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - 

 
7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ✓  
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ✓  
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning ✓  
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) ✓  
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

✓  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

✓  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ ✓  
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ✓  
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น ✓  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ ✓  
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ระดับคุณภาพ  3   โดยมีค่าเฉล่ีย 3.23 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับคุณภาพ  ดีมาก   โดยมีค่าเฉล่ีย  91.38 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

      สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
     สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
     สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
     สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
     สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
     สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
     สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
     สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนกำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอา่น การ
เขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  75 667 521 78.11 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

    527 79.01  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

    509 76.31  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

    537 80.51  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
คำนวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

    510 76.46  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  75 667 508 76.16 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

    621 93.10  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    503 75.41  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

    624 93.55 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 



48 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   80 667 652 97.75 ยอดเย่ียม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีม 

    667 100  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

    636 95.35  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  75 667 604 90.55 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

    620 92.95  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    588 88.11  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  75 667 511 86.53 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    667 100  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิม 

    667 100  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอื่น ๆ 

    337 58.75  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

  75 667 620 92.95 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    635 95.20  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

    606 90.85   
 
 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

  85 667 652 97.75 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    653 97.90  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

    650 97.45  

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   85 667 645 96.70 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน

ท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
    645 96.70  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

    654 96.70  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  85 667 636 95.35 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 

    636 95.35  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   85 667 649 97.30 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

    650 97.45  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

    648 97.15  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                  จำนวนประเด็นพิจารณา 

91.51 ยอดเย่ียม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
                                                                    จำนวนผู้เรียนท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
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ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
    ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
 จุดเด่น   

  ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผู้เรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ 4 คือ รักเมตตา  ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ผู้เรียนอ่าน
ออกเขียนคล่อง  สามารถเขียนส่ือสารได้ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นต่อการ
เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมโดยมีตัวแทนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  และการแข่งขันคัด
ลายมือระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - 3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT)  สูงกว่าระดับประเทศในด้านการอ่านออกเสียง ผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ค่าเฉล่ียรวมทุกด้านสูงกว่าระดับประเทศ   
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  สูงกว่าระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชุนโดยรอบเรื่องความมีวินัย  เคารพกฎ
กติการะเบียบของสังคม  สามารถส่ือสารภาษาไทยได้เข้าใจ  ชัดเจน กล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดมีประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 
จุดด้อย 
   ด้านผู้เรียนควรจัดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายวิธี จัดโครงการ /กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดคำนวณ  ความสามารถในด้านการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร รายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ  สอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนในรายวิชาต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น และควรส่งเสริมด้านกีฬาการออกกำลังกายสำหรับผู้เรียนท่ีมีน้ำหนักเกินเพื่อให้มีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรง 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทศัน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

  
5 ข้อ ยอดเย่ียม 

 1.1  กำหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับ
บริบทของสถานศกึษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด 

 
 
✓ 

   

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สอดคล้อง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศกึษาแหง่ชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
 
✓ 

   

 1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และ
พันธกิจ ทันต่อการเปลีย่นแปลงของ
สังคม 

✓ 

   

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

✓ 

   

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ✓ 

   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 
 

5 ข้อ ยอดเย่ียม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  ✓ 

   

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ✓ 

   

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน 

✓ 
   

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา ✓ 

   

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

✓ 
   

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

 
5 ข้อ ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ✓ 

  
 

 

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน  
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถ่ิน 

✓ 

 

  

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  ✓ 

 
  

 3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ✓ 

 
  

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรงุ และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ✓ 

 
  

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 
 

5 ข้อ ยอดเย่ียม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

✓ 
   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ✓    
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓ 
   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของ
ครู บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

✓ 
   

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่
เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓ 

   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

5 ข้อ ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

✓ 
   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

✓ 
   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม ✓ 

   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ✓ 

   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

✓ 
   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

  
5 ข้อ ยอดเย่ียม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

✓ 
   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

✓ 
   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

✓ 
   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

✓ 

   

สรุปผลการประเมิน       =    ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                           จำนวนประเด็นพิจารณา 

30 ข้อ ยอดเย่ียม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  

2.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
   เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยใช้ฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  โรงเรียนมารีพิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากร  มุ่งเน้นและยกระดับโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
 
3. จุดเด่น 
   ภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้แก่  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติติดตามตรวจสอบ
ประเมินและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผน  ปรับปรุงพัฒนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอก
ห้องเรียน  สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ   มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับสภาพของโรงเรียน 
พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 
4. จุดควรพัฒนา 
   โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือดีเลิศ 
   โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีกำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม 
ความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษา  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  โดยผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณ์ 4  มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล มีทักษะ
ในการทำงานสามรถทำงานรวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
คุณภาพ และโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 
 

     
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   
80 

 
30 

 
30 

 
100 

 
ยอดเย่ียม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

 
 
 

    
 

30 

 
 

100 

 

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 
 

    
30 

 
100 

 

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

 
 

    
30 

 
100 

 

 

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 

 
 

    
30 

 
100 

 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

 
 

   30 100  

2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  76 30 30 100 ยอดเย่ียม 
 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู ้

 
 

   30 100 
 

 

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้ 

 
 

    
30 

 
100 

 

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

    30 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   80 30 30 100 ยอดเย่ียม 
 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น

เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก  

 
 

   28 93.33  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน ให้เด็กรักครู ครรูักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 
 
 

   30 100  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  83 30 30 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

       

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 
 

  
    80 

 
  30 

 
30 

 
100 

 
ยอดเย่ียม 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ้

       

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง 

       

                     สรุปผลการประเมิน =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

99.33 ยอดเย่ียม 
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 หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน(ร้อยละ)  = 100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  

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

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
  
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
2. กระบวนการพัฒนา   

โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ งานหลักสูตรมีคณะกรรมการบริการหลักสูตร ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีการจัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูป
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ครูผู้สอนรู้และเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  สู่การนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในสถานศึกษา มีการจัดอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน การนิเทศการสอน มีการเมินผลท่ีหลากหลาย การประเมินหลักสูตร ส่งเสริมให้ครู
มีความรู้วิธีจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
แสดงออก นำเสนอผลงาน เช่นการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   การสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริง  การกำหนดเนื้อหา
สาระกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและตามความถนัด     ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนผ่าน
กระบวนการคิดด้วยวิธีท่ีหลากหลาย  สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการนำเสนอ  1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
คุณธรรม  และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  ครูติดตามส่งเสริมผู้เรียนศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  การทำไข่เค็มจากดินภูเขาไฟ  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ   ศึกษา
ประวัติความเป็นมาวัดเขาอังคาร  แหล่งภูเขาไฟ  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
นางรอง การน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่สถานศึกษา โดยการบูรณาการสู่บทเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการออมเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารีย์นางรอง    จัดกิจกรรมให้ กับ
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก การนำเสนอผลงาน  การแสดงความคิดเห็น  คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเหมาะสม   มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การของครูผู้สอนครบทุกคน  การเย่ียมช้ันเรียนแต่ละช้ันเรียน   การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
ส่ือการเรียนการสอน  รวมท้ังการจัดตกแต่งห้องเรียน   จัดมุมห้องเสริมความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน  ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และบันทึกหลังการสอนส่งตามเวลาและเป็นปัจจุบัน   การ
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ตรวจสอบและวัดประเมินผลผู้เรียน  การกำหนดรูปแบบการประเมินและคะแนนการประเมินตามสภาพจริง  
นำระบบการลงคะแนน  Mass  School  มาใช้เพื่อประมวลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ครูมีข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้เรียนและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ   กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้    ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ   
 
 3. ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  

เพื่อพัฒนาให้ครูได้มีความรู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและครูผู้สอนมีความรู้ความและเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้ตามแนว
ทางการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  2560) สู่การนำไปใช้เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษาพร้อมท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ส่งผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 4. จุดเด่น  

ครูผู้สอนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
วิเคราะห์  ลงมือปฏิบัติจริง  การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม   นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนทุกคน ได้รับ 
การตรวจประเมินพร้อมท้ังให้คำแนะนำจาก  คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสังฆมณทลนครราชสีมา  
 
5. จุดควรพัฒนา  

ในการบันทึกหลังการสอนครูผู้สอนบางส่วนบันทึกหลังการสอนไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ควร
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนไม่เข้าใจ
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์น้อยเกนิไป   
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้า 

หมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
1 มีความรักและเมตตา   92.00 94.42 ยอดเยี่ยม 

 
1.1 มีความรักเมตตาต่อตนเองและ
ผู้อื่นมีนำใจแบ่งปัน ✓  92.00 94.47  

 1.2 มีความสุภาพอ่อนโยน ✓  92.00 94.50  
 1.3 รู้จักให้อภัย ✓  92.00 94.30  
2 มีความซ่ือสัตย์   90.00 95.30 ยอดเยี่ยม 

 
2.1 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น ✓  90.00 95.80  

 
2.2 มีความสามารถรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนเอง ✓  90.00 94.48  

 2.3 มีระเบียบวินัยในตนเอง ✓  90.00 95.62  
3 มีความกตัญญ ู   92.00 96.90 ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ✓  92.00 97.40  

 
3.2 มีความนอบน้อมตระหนักใน
ความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตนเอง ✓  92.00 96.76  

 
3.3. รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบัน
และแผ่นดิน 

✓  92.00 96.55  

4 อยู่อย่างพอเพียง   90.00 96.37 ยอดเยี่ยม 
 4.1 รู้จักประหยัด อดออม ✓  90.00 96.07  
 4.2 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น ✓  90.00 97.07  
 4.3 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ✓  90.00 95.98  
 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                             จำนวนประเด็นพิจารณา 
95.75 ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4   (เพิ่มเติมของสถานศึกษา)  

4.1 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
 
4.2 หลักฐานสนับสนุน  

สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาด้านคุณธรรมของ 
บุคลากร และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างหลากหลาย นำแผนการปฏิบัติงานไปพัฒนานกัเรียน 
บุคลากรด้านคุณธรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม การนำมาปฏิบัติเพื่อปลูกฝังคุณธรรมตาม
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องเป็นอัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียน 

สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมตามอัตลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกคนมีส่วน 
ร่วม ครูแกนนำของแต่ละระดับช้ันนิเทศติดตามการดำเนินงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีการ
ประเมินผลคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 ในแต่ละด้าน และนำผลมาวิเคราะห์สรุปผลการประเมินและนำมาพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 

สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูและ 
บุคลากร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติร่วมกัน เช่น 
กิจกรรมทางศาสนา พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีในการนำมาใช้ในการสอน การบันทึกความดีของนักเรียน 
ด้วยโปรแกรม TSCORE เพื่อบันทึกการทำความดีของนักเรียนแล้วนำมาจัดมอบรางวัลให้กับนักเรียนและครู
ผู้ทำความดีตลอดปีการศึกษา เป็นต้น 

ผู้บริหารให้ความสำคัญของการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ เน้นการส่งเสริมให้ 
สถานศึกษาปลูกฝังความดีและมุ่งมั่นในการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและยั่งยืน 
 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน

ที่  1 
คุณภาพของนักเรียน  ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม  
4. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเย่ียม  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม  

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม  
2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเย่ียม  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม  

มาตรฐาน
ที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม  
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2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม  
3. ดำเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม  

มาตรฐาน
ที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเย่ียม  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพฒันา
ผู้เรียน 

ยอดเย่ียม  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม  

มาตรฐาน
ที่  4 

ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ยอดเย่ียม 
1. มีความรักและเมตตา ยอดเย่ียม  
2. มีความซื่อสัตย์ ยอดเย่ียม  
3. มีความกตัญญู ยอดเย่ียม  
4. อยู่อย่างพอเพียง ยอดเย่ียม  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กรณีที่ 1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที ่2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในท่ีนี้ 
คือ ดีเลิศ 

 
ยอดเย่ียม 
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3. จุดเด่น 
 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดใน
แต่ละระดับช้ัน 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ 
4. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการสอบระดับชาติ และการทดสอบอื่นๆ มีค่าเฉล่ียของผลการสอบสูงกว่า
ระดับชาติทุกวิชา และทุกระดับช้ัน 
5. ผู้เรียนมีความสามารถและได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ และทักษะด้านต่าง ๆ ท้ังในระดับ จังหวัด เขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ 
6. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม รักความสะอาด การออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ์ 
7. ผู้เรียนชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ 
8. ผู้เรยีนรู้จักรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษาจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน จัดหลักสูตรท่ีสนองต่อผู้เรียน
ทางด้านภาษา และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น 
4. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยการจัดอบรม เข้าร่วมอบรม 
การศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ 
5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  
6. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายโดยการจัดให้มีสนามกลางแจ้ง และสนามเด็กเล่นในร่ม 
7. โรงเรียนมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เช่นการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน แบบ STEM Education การทดลอง การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ 
2. ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
3. ครูจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนช้ันบวกเอื้อต่อการเรียนรู ้
4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม และหลากหลาย พร้อมนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
4. การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
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1. สถานศึกษาจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต 
2. สถานศึกษามีกิจกรรมการเรียนการสอนมี โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
3. ครูอบรมส่ังสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีระเบียบ สะอาด เรียบร้อย มีอัตลักษณ์ 4 ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
 
4.  จุดควรพัฒนา 
 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังต่ำ 
2. การส่งเสริมทักษะการคิด การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การพัฒนาให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้เทคนิค วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง การวัดและ
ประเมินผล ด้านส่ือเทคโนโลยี กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกบแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบุคลากรเข้าใหม่จะได้รับรู้และเพื่อบุคลากรเก่าจะได้มีการพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 
5.  แนวทางการพัฒนา 

1. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวิธี จัดโครงการ /กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
คำนวณพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

2. สอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนในรายวิชาต่าง ๆ   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ โดย 

การศึกษา การดูงาน และพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบให้มีความเช่ียวชาญมากขึ้น 
4. พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยการ จัดอบรม   เข้าร่วม 

อบรมสัมมนาวิชาชีพ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  

6. ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 2. การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาท่ีสามเพื่อการส่ือสาร 
 3. การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (STEM) 
  4. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
  ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมสำหรับการ
แข่งขันระดับสากลในอนาคต  

 การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณผลงานท่ี 
เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่
ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 
และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)    

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา  

1. ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ทบทวน 
และวางแผนการดำเนินงาน ว่าส่ิงท่ีต้องการของสถานศึกษา ต้องการอะไร แล้วกำหนดขอบเขตของปัญหา 
ปัญหาอะไรท่ีควรจะแก้ก่อนหลัง 

2. คิดหาคำตอบท่ีคาดหวังว่าควรจะเป็น  การคาดหวังท่ีจะได้รับ 
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท่ีจะหาคำตอบ โดยยึดหลักฐานยืนยัน 
4. ออกแบบการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 
5. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
6. ดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ 
7. ประเมินผล สรุป รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภาค 

(C 1) 
1. งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งท่ี 12  ✓  
2 .โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 ✓  

3 .โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (NT) สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน 

 ✓  

4. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติคณิตศาสตร์   ✓ 
5. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์   ✓ 
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ภาคผนวก 

 
1. ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
2. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
3. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
4. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา2562 
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1. ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
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2. มาตรฐานการศึกษาและค่าเปา้หมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์   

เร่ือง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
  โดยท่ีมีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
  เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
  ประกาศ  ณ   วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับคุณภาพ  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   ดีเลิศ  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ   
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเลิศ   
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศ

ค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

............................................. 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
    1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา        
    1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร   
    1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
    1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 



89 

 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) จำนวน 1 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  4.1 มีความรักและเมตตา 
  4.2 มีความซื่อสัตย์ 
  4.3 มีความกตัญญู 
  4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เร่ือง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ

ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 -------------------------------------- 

ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากร ทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารพีิทักษ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  
 
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

       (นางสาวบุญสม  ปิ่นสุวรรณ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมารีพิทักษ ์ บุรีรัมย์ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 
ตารางที่ 35 : การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 

 

     1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 

     1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต             

 

     1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
         - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนร้อยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
         - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือ 
สารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรูก้ารส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และ 
มีคุณธรรม 

 

     1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม             
        - ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ            
     1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ            
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน 
กฎกติกา   
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

     1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง 
ภูมิปัญญาไทย 

     
  

      1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            - ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 

      1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ 

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ 

ขัดแย้งกับผู้อื่น 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม            
        - กำหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ร้อยละ 90 
        - กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ร้อยละ 90  
        - กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ร้อยละ 90  
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ร้อยละ 90  
        - นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ร้อยละ 90 
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
        - มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 90  
        - มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
        - สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ร้อยละ 90 

 

    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศ 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น ร้อยละ 80 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถี
ชีวิตจริง ร้อยละ 80 
        - กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 
        - สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
ร้อยละ 80 

 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 
        - ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 
        - จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 
        - นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ร้อยละ 80 
        - มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ร้อยละ 90 
        - ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ร้อยละ 80 

 

    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม  
        - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง 
ความปลอดภัย ร้อยละ 90 
        - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม  
ร้อยละ 90 
       - จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ร้อยละ 90 
       - จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 
ร้อยละ 90 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม  
        - ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา   
ร้อยละ 90 
        - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
กับสภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 90 
        - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 

  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ดีเลิศ 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        - ครูร้อยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
        - ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
        - ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ 
        - ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และ
นำเสนอผลงาน 
        - ครูร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
    3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 76 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 83 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 80 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
    3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
        - ครูร้อยละ 80 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
        - ครูร้อยละ 80 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        - ครูร้อยละ 83 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
        - ครูร้อยละ 83 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 83 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 
        - ครูร้อยละ 83 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
    
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 80 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 80 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
    4.1 มีความรักและเมตตา 
     - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความรักเมตตาตนเองและผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสุภาพอ่อนโยน 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จักให้อภัย 

 

    4.2 มีความซื่อสัตย์ 
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองระดับดีขึ้นไป        
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป 

 

4.3 มีความกตัญญู 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความนอบน้อมตระหนักในความดีท่ีผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

    4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความพอใจในส่ิงท่ีตนเองเป็น 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
   1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมนิต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
   2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับการประเมิน ดังนี้  

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

ระดับ 5   ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 4   ดีเลิศ ร้อยละ 80 - 89 
ระดับ 3   ดี ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ 2   ปานกลาง ร้อยละ 60 - 69 
ระดับ 1   กำลังพัฒนา ร้อยละ   0 - 59 
 
    3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ท่ี  68/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

     ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม  พ.ศ.2561  โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทางโรงเรียนมารีพิทักษ์ จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังกล่าว เพื่อทำหน้าท่ีติดตาม รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ท่ีปรากฏในแต่ละ
มาตรฐาน ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
คณะกรรมการดังต่อไปนี ้
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. บาดหลวง ดร.เอกชัย    ชิณโคตร   ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 2. ซิสเตอร์บุญสม      ปิ่นสุวรรณ  ผู้อำนวยการ 
 3. ซิสเตอร์เพ็ญจันทร์  มีนะจรัส   รองผู้อำนวยการ 
 4. อาจารย์ดรุณี      ขันโท     นักวิชาการ   
 5. อาจารย์วิภาดา      แก้วจินดา   นักวิชาการ  
 6. ศน.พรณิชา       บาร์เบอร์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบประกันคุณภาพโรงเรียน 
 7. นางจรรยมณพน์    เชนประโคน  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
 6. นายวิชาญ     ศรีลากูล   ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7. นายครองศักดิ์    ยาสาไชย   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 8. นางสาวศศิกมล   อภัยจิตร   ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ  การเงิน 
 9. นางสาวภาวิณี   ศรีทน    ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลและงานแพร่ธรรม 
 10. นางสาวกัญญา   วาปีกัง    ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
 11. นางนริสรา      ยาสาไชย   ผู้ช่วยฝ่ายปฐมวัย 
  
 เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมารีพิทักษ์ ดำเนินการตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ท้ัง 7 ข้อ ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย   
 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย   
 2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
 3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       
 5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
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 6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ( Self  Assessment  Report : SAR ) ของสถานศึกษา  
 7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง        
        ดังนั้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมารพีิทักษ์ประจำปีการศึกษา 
2562 ดังต่อไปนี้  
 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 2.1 นางสาวกัญญา       วาปีกัง      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฯ  ประธานคณะกรรมการ  
 2.2 นางจรรยมณพน์      เชนประโคน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     รองประธานคณะกรรมการ  
 2.3 นางอนัญญาพร      จีนเป็นวงศ์  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ     กรรมการ  
 2.4 นางวรัญญา       อ่อนฉลวย  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ    กรรมการ   
 2.5 นางธนทร    กลมวงศ์ธนาเดช ตัวแทนฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 2.6 นายวิชาญ    ศรีลากูล     ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ   
 2.7 นางสุรีรัตน์            ชอบสุข     ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ   
 2.8 นางสาวภาวิณี   ศรีทน     ตัวแทนฝ่ายอภิบาลฯ   กรรมการ  
 2.9 นายครองศักดิ์   ยาสาไชย   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ   
 2.10 นางสาวดวงนภา  โลมปลา   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ   
 2.11 นางสาวจารุณี   ชัยทัด     ตัวแทนฝ่ายธุรการและการเงิน  กรรมการ   
 2.12 นางสาวบัญญัติ  ภาษาสุข    หัวหน้าระดับปฐมวัย 1  กรรมการ  
 2.13 นางสาวไพรินทร ์  วาปีกัง     หัวหน้าระดับปฐมวัย 2  กรรมการ   
 2.14 นางสาวเพียงใจ  วิเศษทรัพย์    หัวหน้าระดับปฐมวัย 3  กรรมการ 
 2.15 นางสาวณัฐฐินันท์    ช่างปั้น    รองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ 
 2.16 นางนริสรา    ยาสาไชย    หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.17 นางธัญญธร   ราชกิจ      หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน   
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  (นางจรรยมณพน์ เชนประโคน) 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    1. นางลักขณา  ไกรศร   
    2. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ์ 
   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    1. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน   
    2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 
   1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     

1. นางสาวธิดารัตน์ วงนางรอง   
2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 
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   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    1. นางสาวปภัชญา ประจิตร   
    2. นางสาวปานรัชนี แนบทางดี 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย 
    2. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช 
   1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
    1. นางสาวนิตยา  คงเจริญ 
     2. นางสาวปานรัชนี แนบทางดี  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  (นายวิชาญ ศรีลากูล) 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

1. นางสุรีรัตน์     ชอบสุข 
2. นายวิชาญ     ศรีลากูล 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
1. นางสาวนิตยา   คงเจริญ 
2. นางชวัลกร     เม็ดฝ้าย 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. นางสาวกันทิมา   มีผล 
2. นายเดชชาติ    เม็ดฝ้าย  

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
1. นางสาวธารารัตน์   คะเชนเนียม 
2. นางสาววรารัตน์   เสาวพันธ์ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  (นางสาวกัญญา  วาปีกัง) 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. นางสาววนัสนันท์ อันดี 
2. นางสาวจารุณี  ชัยทัด 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. นางสาวธิดารัตน์ เกษมศรีวิทยา   
2. นางสาวจิตรมณี นาคนาคา 

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย     

1. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ์   
    2. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน  

3. นางสาวธิดารัตน์ วงนางรอง 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. นางสาวกัญญา   วาปีกัง 
2. นางสาวศศิกมล อภัยจิตร 
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  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. นายครองศักดิ ์ ยาสาไชย   

    2. นางสาววรัญชลี กุลพินิจ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. นายเจนณรงค์  ทะนะอ้น 
2. นางสาวปภัชญา ประจิตร 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  (นางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช) 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้   

    1. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ์ 
    2. นางลักขณา  ไกรศร  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. นางสาวพงษ์ลดา พลโคกก่อง   

    2. นางสาวทองมี  พันธุ์เกิด   
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

    1. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน 
    2. นางสาวพรรทิยา ชมเชย    

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    1. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช   
    2. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

    1. นายชลธี  ประทุมเทา   
    2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

4.1 มีความรักและเมตตา   
 1. นางสาวดวงนภา โลมปลา 
 2. นางสาวณัฐฐินันท์ ช่างปั้น  

4.2 มีความซ่ือสัตย์ 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีทน   
 2. นางนริสรา  ยาสาไชย   

4.3 มีความกตัญญู 
 1. นางธัญญธร  ราชกิจ 
 2. นางสาวสุดารัตน์ ปรีชากุล    

4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
 1. นายชนะชัย  วงศ์มะแสน  
 2. นางอรณัส  กุลพินิจ  
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3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นางสุรีรัตน์    ชอบสุข   
2. นางสาวกัญญา  วาปีกัง   
3. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน  
4. นางวรัญญา    อ่อนฉลวย 
5. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช    
6. นางสาวดวงนภา โลมปลา 
7. นางอนัญญาพร  จีนเป็นวงศ์  
8. นางธัญญธร  ราชกิจ 

 

  ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับคำส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีพิทักษ์ หากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี 1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
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3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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คำสั่งโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ที่  53 / 2562 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
________________________________________________________________________________  
 
 ด้วยกรรมการสรรหา  ได้ดำเนินการคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการบริหาร   โรงเรียนจึงขอรายงาน
ผลการคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการบริหาร  เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีวาระอยู่
ในตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. บาทหลวง ดร.เอกชัย     ชิณโคตร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ         ประธานกรรมการ 
2. บาทหลวงสุรชัย      เจริญพงศ์ ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
3. บาทหลวงเฉลียว   วาปีกัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
4. ดร.อดุลย์       สุชิรัมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
5. นายกีรติ       การรัมย์  ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ 
6. จ.ส.อ.อิสระ      ไกรกลาง ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ 
7. นางสาวศศิกมล     อภัยจิตร ผู้แทนครู          กรรมการ 

 8. นางสุรีรัตน์      ชอบสุข  ผู้แทนครู          กรรมการ 
 9. นายครองศักดิ์      ยาสาไชย ผู้แทนครู          กรรมการ 

10. ซิสเตอร์บุญสม   ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ          กรรมการและเลขานุการ 
  
 
    ส่ัง  ณ   วันท่ี   14   มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
       
        
 
                                           (บาทหลวง ดร.เอกชัย     ชิณโคตร) 
                                         ผู้จัดการ /  ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต 
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4. คำสั่งแตง่ตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนมารีพิทักษ์ 

ท่ี  68/2562 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
     ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม  พ.ศ.2561  โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทางโรงเรียนมารีพิทักษ์ จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังกล่าว เพื่อทำหน้าท่ีติดตาม รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ท่ีปรากฏในแต่ละ
มาตรฐาน ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
คณะกรรมการดังต่อไปนี ้
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. บาดหลวง ดร.เอกชัย    ชิณโคตร   ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 2. ซิสเตอร์บุญสม      ปิ่นสุวรรณ  ผู้อำนวยการ 
 3. ซิสเตอร์เพ็ญจันทร์  มีนะจรัส   รองผู้อำนวยการ 
 4. อาจารย์ดรุณี      ขันโท     นักวิชาการ   
 5. อาจารย์วิภาดา      แก้วจินดา   นักวิชาการ  
 6. ศน.พรณิชา       บาร์เบอร์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบประกันคุณภาพโรงเรียน 
 7. นางจรรยมณพน์    เชนประโคน  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
 6. นายวิชาญ     ศรีลากูล   ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7. นายครองศักดิ์    ยาสาไชย   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 8. นางสาวศศิกมล   อภัยจิตร   ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ  การเงิน 
 9. นางสาวภาวิณี   ศรีทน    ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลและงานแพร่ธรรม 
 10. นางสาวกัญญา   วาปีกัง    ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
 11. นางนริสรา      ยาสาไชย   ผู้ช่วยฝ่ายปฐมวัย 
  
 เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมารีพิทักษ์ ดำเนินการตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ท้ัง 7 ข้อ ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย   
 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย   
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 2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
 3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       
 5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
 6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ( Self  Assessment  Report : SAR ) ของสถานศึกษา  
 7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง        
        ดังนั้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมารพีิทักษ์ประจำปีการศึกษา 
2562 ดังต่อไปนี้  
 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 2.1 นางสาวกัญญา       วาปีกัง      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฯ  ประธานคณะกรรมการ  
 2.2 นางจรรยมณพน์      เชนประโคน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองประธานคณะกรรมการ  
 2.3 นางอนัญญาพร      จีนเป็นวงศ์  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ      กรรมการ  
 2.4 นางวรัญญา       อ่อนฉลวย  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ     กรรมการ   
 2.5 นางธนทร    กลมวงศ์ธนาเดช ตัวแทนฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 2.6 นายวิชาญ    ศรีลากูล     ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ   
 2.7 นางสุรีรัตน์            ชอบสุข     ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ   
 2.8 นางสาวภาวิณี   ศรีทน     ตัวแทนฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม   กรรมการ  
 2.9 นายครองศักดิ์   ยาสาไชย   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานท่ัวไป    กรรมการ   
 2.10 นางสาวดวงนภา  โลมปลา   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานท่ัวไป    กรรมการ   
 2.11 นางสาวจารุณี   ชัยทัด     ตัวแทนฝ่ายธุรการและการเงิน  กรรมการ   
 2.12 นางสาวบัญญัติ  ภาษาสุข    หัวหน้าระดับปฐมวัย 1 ฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ  
 2.13 นางสาวไพรินทร ์  วาปีกัง     หัวหน้าระดับปฐมวัย 2 ฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ   
 2.14 นางสาวเพียงใจ  วิเศษทรัพย์    หัวหน้าระดับปฐมวัย 3 ฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ 
 2.15 นางสาวณัฐฐินันท์    ช่างปั้น    รองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ 
 2.16 นางนริสรา    ยาสาไชย    หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย        ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  
 2.17 นางธัญญธร   ราชกิจ      หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพฯ      เลขานุการคณะกรรมการ 
 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน   
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  (นางจรรยมณพน์ เชนประโคน) 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    1. นางลักขณา  ไกรศร   
    2. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ์ 
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   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

    1. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน   
    2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 
   1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     

1. นางสาวธิดารัตน์ วงนางรอง   
2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 

   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    1. นางสาวปภัชญา ประจิตร   
    2. นางสาวปานรัชนี แนบทางดี 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย 
    2. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช 
   1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
    1. นางสาวนิตยา  คงเจริญ 
     2. นางสาวปานรัชนี แนบทางดี  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  (นายวิชาญ ศรีลากูล) 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

1. นางสุรีรัตน์     ชอบสุข 
2. นายวิชาญ     ศรีลากูล 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
1. นางสาวนิตยา   คงเจริญ 
2. นางชวัลกร     เม็ดฝ้าย 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. นางสาวกันทิมา   มีผล 
2. นายเดชชาติ    เม็ดฝ้าย  

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
1. นางสาวธารารัตน์   คะเชนเนียม 
2. นางสาววรารัตน์   เสาวพันธ์ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  (นางสาวกัญญา  วาปีกัง) 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. นางสาววนัสนันท์ อันดี 
2. นางสาวจารุณี  ชัยทัด 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. นางสาวธิดารัตน์ เกษมศรีวิทยา   
2. นางสาวจิตรมณี นาคนาคา 
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  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย     

1. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ์   
    2. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน  

3. นางสาวธิดารัตน์ วงนางรอง 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. นางสาวกัญญา   วาปีกัง 
2. นางสาวศศิกมล อภัยจิตร 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. นายครองศักดิ ์ ยาสาไชย   

    2. นางสาววรัญชลี กุลพินิจ   
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. นายเจนณรงค์  ทะนะอ้น 
2. นางสาวปภัชญา ประจิตร 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  (นางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช) 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้   

    1. นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ์ 
    2. นางลักขณา  ไกรศร  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. นางสาวพงษ์ลดา พลโคกก่อง   

    2. นางสาวทองมี  พันธุ์เกิด   
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

    1. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน 
    2. นางสาวพรรทิยา ชมเชย    

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    1. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช   
    2. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

    1. นายชลธี  ประทุมเทา   
    2. นางสาวกัลยา  สมกระโทก 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

4.1 มีความรักและเมตตา   
 1. นางสาวดวงนภา โลมปลา 
 2. นางสาวณัฐฐินันท์ ช่างปั้น  
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4.2 มีความซ่ือสัตย์ 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีทน   
 2. นางนริสรา  ยาสาไชย   

4.3 มีความกตัญญู 
 1. นางธัญญธร  ราชกิจ 
 2. นางสาวสุดารัตน์ ปรีชากุล    

4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
 1. นายชนะชัย  วงศ์มะแสน  
 2. นางอรณัส  กุลพินิจ  

 
3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. นางสุรีรัตน์    ชอบสุข   
2. นางสาวกัญญา  วาปีกัง   
3. นางจรรยมณพน์  เชนประโคน  
4. นางวรัญญา    อ่อนฉลวย 
5. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช    
6. นางสาวดวงนภา โลมปลา 
7. นางอนัญญาพร  จีนเป็นวงศ์  
8. นางธัญญธร  ราชกิจ 

 
     
  ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับคำส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีพิทักษ์ หากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
 
        ส่ัง  ณ  วันท่ี 1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
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ลงชื่อรับทราบคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
คร้ังที่  1 / 2562 

วันจันทร์ที่  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
เวลา  14.00 น – 16.00 น. 

ณ  ห้องประชุมออกัสติน   โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.บาดหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการ/ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาต  
  2.บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.บาดหลวงเฉลียว วาปีกัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.นายสาระพัด  มากแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นางอังคณา  ศรีระวงค์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
  6.นางสาวศศิกมล อภัยจิตร ผู้แทนครู    
  7.นางสุรีรัตน ์  ชอบสุข  ผู้แทนครู    
  8.ซิสเตอร์บุญสม    ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ  
 
รายช่ือผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
  ดร.อดุลย์  สุชิรัมย์      
 
เร่ิมประชุมเวลา  14.20  น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ปี 2562  ปีแห่งการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านความรู้  ทักษะ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
“องค์กรขับเคล่ือนด้วยคน” (Peopleware) 

1.2 ยุค Thailand  4.0 โรงเรียนนำระบบ IT (5G) ใช้ในระบบการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

1.3 พัฒนาระบบ HardWare , SoftWare  อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องเรียน  เพื่อให้ 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 

1.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วม “บวร”  บ้าน  วัด   โรงเรียน  นักเรียน  ครู  และผู้บริหาร 
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

1.5 โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  คุณธรรมนำปัญญา  พัฒนาชีวิต  ตามอัตลักษณ์  4  
“รักเมตตา   ซื่อสัตย์     กตัญญู   อยู่อย่างพอเพียง” 

1.6 Research  &  Development (R&D) การวิจัยและพัฒนา  เพื่อการบริหารงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คร้ังที่ 1/2561 

แก้ไข ครูแดร์  เป็นช่ือเต็ม  D.A.R.E.  คือ Drug  Abuse  Resistantce   Education 
 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  คร้ังที่ 1/2560 
 ค่ายผู้นำเยาวชน สู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์นักเรียนแกนนำ”  ขึ้น ณ  ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำ
เขียว  จังหวัดนครราชสีมา  ในปีนี้จัดขึ้นในวันท่ี 4 – 6 กรกฎาคม  2562  ทางโรงเรียนก็ได้ส่งนักเรยีน 15 คน  
ครู 2 คน    
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ฝ่ายวิชาการ 
4.1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ ผลงานภาคภูมิใจด้านวิชาการ สรุปรายงานการศึกษาต่อของ 

นักเรียนประจำปีการศึกษา 2561   
4.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคลากร 

4.2.1  สรุปผลสำเร็จสู่ความภาคภูมิใจด้านบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 
 - ได้รับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น”(Private Teacher Award)  ประเภทผู้บริหาร 1 คน 

  - ได้รับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น”(Private  Teacher Award)  ประเภทครู  4 คน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 5.1  จำนวนนักเรียนเพื่อรับเงนิอุดหนุน  ภาคเรียนท่ี 1/2562 ข้อมูล  ณ  10 มิถุนายน 2562  จำนวน  
930  คน     โดยแยกเป็นระดับดังนี ้
   อ. 1 จำนวน  73  คน   ป.1 จำนวน   97  คน 
   อ. 2 จำนวน  84  คน   ป.2 จำนวน  126  คน 
   อ. 3 จำนวน 107  คน   ป.3 จำนวน  108  คน 
   รวม จำนวน  264  คน   ป.4 จำนวน   94   คน 

     ป.5 จำนวน  113  คน 
     ป.6 จำนวน  128  คน 
     รวม จำนวน  666  คน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 5.2  งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
5.3  งบดุล 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
5.4  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่น  ปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
5.5  รายงานผลการประเมินตนเองชองสถานศึกษา (SAR)  ประจำปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   
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ประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 

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

 โดยท่ีมีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี  20  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2561  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนมารีพิทักษ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 
 ประกาศ  ณ   วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 
   (นางสาวบุญสม  ปิ่นสุวรรณ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เร่ือง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
การประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
............................................. 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  4  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  มาตรฐานท่ี  4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
              การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 4.1  มีความรักและเมตตา 
 4.2  มีความซื่อสัตย์ 
 4.3  มีความกตัญญู 
 4.4  อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เร่ือง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
 -------------------------------------- 

ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากร ทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน  

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

 
(ซิสเตอร์บุญสม   ปิ่นสุวรรณ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ ์
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมารีพิทักษ์  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
  1.1  ร้อยละ 90.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได้ 

 

 1.2 ร้อยละ 94.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

 

 1.3 ร้อยละ 95.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

 

 1.4 ร้อยละ 94.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 

  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนระดับ ยอดเยี่ยม  
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ระดับ ยอดเยี่ยม  
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอระดับ ยอดเยี่ยม  
  2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 

  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ  
  3.1 ร้อยละ 90.00 ของครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็ม ศักยภาพ 

 

  3.2 ร้อยละ 90.00 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

 

3.3 ร้อยละ 90.00 ของครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

 

  3.4 ร้อยละ 90.00 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
    4.1 มีความรักและเมตตา 
 - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความรักเมตตาตนเองและผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและ 
   ช่วยเหลือผู้อื่น 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความสุภาพอ่อนโยน 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 รู้จักให้อภัย 

 

    4.2 มีความซื่อสัตย์ 
          - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองระดับดีขึ้นไป        
          - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป 

 

4.3 มีความกตัญญู 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความนอบน้อมตระหนักในความดีท่ีผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
          - ผู้เรียนร้อยละ 92.00 รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

 

     4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
      - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
      - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีความพอใจในส่ิงท่ีตนเองเป็น 

          - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 

 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้ 

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้  
ตารางเทียบเคียง 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

ระดับ 5    ยอดเย่ียม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 4    ดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89 
ระดับ 3    ดี ร้อยละ 70 – 79 
ระดับ 2    ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69 
ระดับ 1    กำลังพัฒนา ร้อยละ   0 – 59 
 

หมายเหตุ  การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
  เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์   

เร่ือง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
  โดยท่ีมีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้จัดให้มีการประเมิน 
ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
  เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ประกาศ  ณ   วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับคุณภาพ  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   ดีเลิศ  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ   
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเลิศ  
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศ

ค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

............................................. 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
    1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา        
    1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร   
    1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
    1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) จำนวน 1 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  4.1 มีความรักและเมตตา 
  4.2 มีความซื่อสัตย์ 
  4.3 มีความกตัญญู 
  4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ์  เร่ือง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 -------------------------------------- 
ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากร ทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารพีิทักษ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  
 
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมารีพิทักษ ์ บุรีรัมย์ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 
ตารางที่ 35 : การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด 

 

     1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
          - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 

     1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม 
          - ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต             

 

     1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
         - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนร้อยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
         - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือ 
สารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรูก้ารส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และ 
มีคุณธรรม 

 

     1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม             
        - ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ            
     1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ            
        - ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน 
กฎกติกา   
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

     1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
         -  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง 
ภูมิปัญญาไทย 

     
  

      1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            - ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 

      1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ 

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ 

ขัดแย้งกับผู้อื่น 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม            
        - กำหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ร้อยละ 90 
        - กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ร้อยละ 90  
        - กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ร้อยละ 90  

 



127 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ร้อยละ 90  
        - นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ร้อยละ 90 
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
        - มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 90  
        - มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
        - สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ร้อยละ 90 

 

    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศ 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น ร้อยละ 80 
        - บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถี
ชีวิตจริง ร้อยละ 80 
        - กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 
        - สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
ร้อยละ 80 

 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 
        - ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 
        - จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 
        - นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ร้อยละ 80 
        - มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ร้อยละ 90 
        - ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ร้อยละ 80 

 

    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม  
        - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง 
ความปลอดภัย ร้อยละ 90 
        - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย ร้อยละ 90 

 



128 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

        - จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม  
ร้อยละ 90 
       - จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ร้อยละ 90 
       - จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 
ร้อยละ 90 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม  
        - ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา   
ร้อยละ 90 
        - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
กับสภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 90 
        - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
        - ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 

  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ดีเลิศ 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        - ครูร้อยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
        - ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
        - ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ 
        - ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และ
นำเสนอผลงาน 
        - ครูร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
    3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
        - ครูร้อยละ 76 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 83 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 80 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
    3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
        - ครูร้อยละ 80 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
        - ครูร้อยละ 80 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        - ครูร้อยละ 83 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
        - ครูร้อยละ 83 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 83 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 
        - ครูร้อยละ 83 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
    
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 80 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 
        - ครูร้อยละ 80 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
    4.1 มีความรักและเมตตา 
     - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความรักเมตตาตนเองและผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสุภาพอ่อนโยน 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จักให้อภัย 

 

    4.2 มีความซื่อสัตย์ 
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองระดับดีขึ้นไป        
        - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป 

 

4.3 มีความกตัญญู 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความนอบน้อมตระหนักในความดีท่ีผู้อื่นมอบให้ตนเองอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
        - ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

    4.4 อยู่อย่างพอเพียง 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความพอใจในส่ิงท่ีตนเองเป็น 
    - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
   1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
   2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับการประเมิน ดังนี้  

ตารางเทียบเคยีง 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

ระดับ 5   ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 4   ดีเลิศ ร้อยละ 80 - 89 
ระดับ 3   ดี ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ 2   ปานกลาง ร้อยละ 60 - 69 
ระดับ 1   กำลังพัฒนา ร้อยละ   0 - 59 
 
    3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
5.6  อาหารเสริม (นม) จากรัฐบาล  ระดับอนุบาล 1 – 3  ของปีการศึกษา 2562 

  ตามท่ีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ในปีการศึกษา 2562    ทาง
โรงเรียนจะดำเนินการดงัต่อไปนี ้
  5.6.1 ภาคเรียนท่ี 1 ทางโรงเรียนจะนำเงินอุดหนนุค่าอาหารเสริม (นม) คืนรัฐ  สำหรับ
นักเรียนทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดสรรให้ตามท่ีโรงเรียนเก็บจากผู้ปกครอง 
  5.6.2 ภาคเรียนท่ี 2 ทางโรงเรียนจะนำเงินอุดหนนุค่าอาหารเสริม (นม) จากรัฐจัดสรรตามท่ี
ได้รับ  และจะไม่เก็บจากผู้ปกครอง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามท่ีเสนอ  และให้แก้ไขประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2562 ในส่วนค่าอาหารเสริม ให้ตัดออก 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  
  “บาทหลวงดร.เอกชัย  ชิณโคตร”  แจ้งเรื่องการบริหารและการจัดการ โดยนำผลการ
สำรวจวิจัยต่อการรับประทานอาหารกลางวันของคณะครูและนักเรียน   
 ปิดประชุมเวลา  16.00  น 
 
 
 
 

(ซิสเตอร์บุญสม   ปิ่นสุวรรณ) 
ผู้บันทึกการประชุม 
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6. โครงสร้างหลักสตูร เวลาเรยีน หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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โครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตรปกติ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท11101 ภาษาไทย  200 5 
ค11101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ11101 ศิลปะ 40 1 
ง11101 การงานอาชีพ 40 1 
อ11101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท11201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ11203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค11201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว11201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ11201 Kool English 40 1 
ศ11201 ดนตรี PPP 40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 30 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตรปกติ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท12101 ภาษาไทย  200 5 
ค12101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ12101 ศิลปะ 40 1 
ง12101 การงานอาชีพ 40 1 
อ12101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (160)  
ท12201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ12203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค12201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว12201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ12201 Kool English 40 1 
ศ12201 ดนตรี PPP 40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 30 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตรปกติ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท13101 ภาษาไทย  200 5 
ค13101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ13101 ศิลปะ 40 1 
ง13101 การงานอาชีพ 40 1 
อ13101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท13201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ13203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค13201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว13201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ13201 Kool English 40 1 
ศ13201 ดนตรี PPP 40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 30 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตรปกติ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท14101 ภาษาไทย  160 4 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส14102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ14101 ศิลปะ 40 1 
ง14101 การงานอาชีพ 40 1 
อ14101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท14201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ14203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค14201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว14201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ14201 Kool English 40 1 
ศ14201 ดนตรี PPP 40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 30 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตรปกติ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท15101 ภาษาไทย  160 4 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ15101 ศิลปะ 40 1 
ง15101 การงานอาชีพ 40 1 
อ15101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท15201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ15203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค15201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว15201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ15201 Kool English 40 1 
ศ15201 ดนตรี PPP 40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 30 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตรปกติ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท16101 ภาษาไทย  160 4 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส16102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ16101 ศิลปะ 40 1 
ง16101 การงานอาชีพ 40 1 
อ16101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท16201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ16203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค16201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว16201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ16201 Kool English 40 1 
ศ16201 ดนตรี PPP 40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 30 
 

 
 
 
 
 

 



139 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตร Intensive   Communication   English   Program (ICEP) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท11101 ภาษาไทย  200 5 
ค11101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ11101 ศิลปะ 40 1 
ง11101 การงานอาชีพ 40 1 
อ11101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท11201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ11203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค11201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว11201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ11201 Kool English 40 1 
ศ11201 ดนตรี PPP 40 1 
อ11202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ICEP) 200 5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 35 
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    โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตร Intensive   Communication   English   Program (ICEP) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท12101 ภาษาไทย  200 5 
ค12101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ12101 ศิลปะ 40 1 
ง12101 การงานอาชีพ 40 1 
อ12101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (160)  
ท12201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ12203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค12201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว12201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ12201 Kool English 40 1 
ศ12201 ดนตรี PPP 40 1 
อ12202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ICEP) 200 5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 35 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตร Intensive   Communication   English   Program (ICEP) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท13101 ภาษาไทย  200 5 
ค13101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ13101 ศิลปะ 40 1 
ง13101 การงานอาชีพ 40 1 
อ13101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท13201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ13203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค13201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว13201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ13201 Kool English 40 1 
ศ13201 ดนตรี PPP 40 1 
อ11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ICEP) 200 5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 35 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตร Intensive   Communication   English   Program (ICEP) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท14101 ภาษาไทย  160 4 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส14102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ14101 ศิลปะ 40 1 
ง14101 การงานอาชีพ 40 1 
อ14101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท14201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ14203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค14201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว14201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ14201 Kool English 40 1 
ศ14201 ดนตรี PPP 40 1 
อ14202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ICEP) 200 5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 35 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตร Intensive   Communication   English   Program (ICEP) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท15101 ภาษาไทย  160 4 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ15101 ศิลปะ 40 1 
ง15101 การงานอาชีพ 40 1 
อ15101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท15201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ15203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค15201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว15201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ15201 Kool English 40 1 
ศ15201 ดนตรี PPP 40 1 
อ15202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ICEP) 200 5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 35 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
หลักสูตร Intensive   Communication   English   Program (ICEP) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รายวิชาพื้นฐาน (840) - 
ท16101 ภาษาไทย  160 4 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 4 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 
ส16102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 40 1 
ศ16101 ศิลปะ 40 1 
ง16101 การงานอาชีพ 40 1 
อ16101 ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (240)  
ท16201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 1 
อ16203 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 40 1 
ค16201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 1 
ว16201 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 40 1 
อ16201 Kool English 40 1 
ศ16201 ดนตรี PPP 40 1 
อ16202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ICEP) 200 5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ / เนตรนารี 30 

1 
* กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
- ชุมนุม 40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 35 
 

 


