
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

  การปฏริูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคญัการน าผล
การประเมนิคุณภาพการศกึษาของหน่วยงานต้นสงักดั และสถานศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยก าหนดให้สถานศกึษาด าเนินการ ๑) จดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
๘  องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารการศึกษา  เน้นความ
ต่อเนื่อง ๒) จดัท ารายงานประจ าปีของสถานศกึษา  โดยต้นสงักดั  ๔) เผยแพร่ผลการตดิตาม  และผล
การปฏบิตัิงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) น าผลการประเมนิไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา ตลอดทัง้เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

  ดงันัน้  โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์  ได้ด าเนินการตามหลกัการของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งทุกปีก
การศกึษาและไดจ้ดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  โดยใชข้อ้มูลจากการประเมนิตนเอง  
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  ในปีการศกึษา ๒๕๖๐  เสนอต่อเขตพื้นที่และ สช.  และผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง  วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นฐานขอ้มูล   ส าหรบัสถานศกึษาน าไปจดัท าแผนปฏบิตักิารในปีต่อไป 
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพื้นที่และเป็นฐานข้อมูลส าหรบัใช้รบัการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ตามล าดบัต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความ
ร่วมมอืในการจดัท ารายงานครัง้นี้  เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยดี 

 

 

 

 

 
       ( ซสิเตอรจ์ าเนียร  บุญทนั ) 
                                                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 
 
 
 
 



สำรบญั 
 
เรื่อง                   หน้ำ 
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ        
             ๑.๑ ขอ้มลูทัว่ไป         ๑ 

๑.๒ แนวทางการจดัการศกึษา         ๑ 
๑.๓ ขอ้มลูครแูละบุคลากร        ๒ 
๑.๔ ขอ้มลูนกัเรยีน         ๖ 
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)   ๘ 
๑.๖  รางวลัทีโ่รงเรยีนไดร้บั          ๑๐ 
๑.๗ ขอ้มลูอาคารสถานที่        ๑๑ 
๑.๘  ขอ้มลูงบประมาณ        ๑๑ 
๑.๙ สภาพชุมชนโดยรวม         ๑๑ 
๑.๑๐ แหล่งเรยีนรู ้         ๑๒ 
๑.๑๑ ผลการประเมนิคุณภาพภายใน       ๑๓ 

ส่วนท่ี ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
  ๒.๑ มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน      ๑๕ 
  ๒.๒ มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ๒๑ 
  ๒.๓ มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ๒๓ 
  ๒.๔ มาตรฐานที ่ ๔  ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล   ๒๔ 
  ๒.๕ สรุปผลการประเมนิภาพรวม       ๒๕ 
ส่วนท่ี  ๓ สรปุผล  แนวทำงกำรพฒันำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ   ๒๗ 
ส่วนท่ี  ๔  ภำคผนวก          ๓๐ 
 ๔.๑ ผลการประเมนิภายนอกรอบสาม 
 ๔.๒ มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศกึษา 
 ๔.๓ ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา  
 ๔.๔ หนงัสอืใหค้วามเหน็ชอบรายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 



๑ 
 

ส่วนท่ี  ๑ 
ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑  ข้อมูลทัว่ไป 
 ช่ือสถานศึกษา โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์  ตัง้อยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๓ ถนน บุรรีมัย์ – 
บรบอื ต าบลชุมเหด็  อ าเภอเมอืง  จงัหวดับุรรีมัย ์ รหสัไปรษณีย ์ ๓๑๐๐๐  โทรศพัท์  ๐๔๔ – 
๖๑๑๙๘๐      
โทรสาร  ๐๔๔ – ๖๑๓๙๘๔  

E – mail : ms_buriram@hotmail.com website : www.ms.ac.th 
เปิดสอนตัง้แต่ระดบั  อนุบาล ถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
สงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาการประถมศกึษา  บุรรีมัย ์  เขต  ๑ 
สงักดั ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

 
๑.๒ แนวทางการจดัการศึกษา   
 ปรชัญาการศึกษา การจดัการศกึษา เพือ่พฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยใ์นทุกมติ ิ

วิสยัทศัน์ “ โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์เป็นองคก์รการศกึษาคาทอลกิ ทีเ่ด่นคุณธรรม เลศิ
ล ้าวชิาการ  เชีย่วชาญเทคโนโลย ีมคีรคูุณภาพ  ดว้ยบรรยากาศการเรยีนรู ้มุ่งสูส่ากล ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

พนัธกิจ 
๑. ปลูกฝังคุณธรรมใหค้ร ูบุคลากร นกัเรยีน และผูม้สีว่นไดเ้สยีใหม้อีตัลกัษณ์ 
๔                                                                                                           
๒. พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูใ้หไ้ดม้าตรฐานสูศ่ตวรรษที ่๒๑                                                                                                                               
๓. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ความ
เป็นเลศิทางวชิาการ                                                                                        
๔. พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนรู ้และสามารถ
ใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมอือาชพี                                                                     
๕.  การจดัการสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้                                                                                                                                                             
๖.  พฒันาระบบงาน บุคลากร ใหม้มีาตรฐานสูส่ากล 

 เอกลกัษณ์ “โรงเรยีนเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูต้ามวถิคีรสิต์” 
 อตัลกัษณ์ “ลูกมารยีร์กัเมตตา ซื่อสตัย ์กตญัญ ูอยู่อย่างพอเพยีง” 
  



๒ 
 

      รกัเมตตา 
             รกัตนเอง รกัผูอ้ืน่ รกัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม รกัสถาบนัหลกัของชาต ิ
เสยีสละ เหน็อกเหน็ใจ มนี ้าใจ แบ่งปัน และช่วยเหลอืผูอ้ื่นอย่างสุภาพ
อ่อนโยน โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนและรูจ้กัใหอ้ภยั 

      ซ่ือสตัย ์
 ด ารงอยู่ในศลีธรรม ซื่อตรง จรงิใจ ประพฤตชิอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
ไม่คดโกง   ไม่ เบยีดเบยีนผูอ้ื่น 

       กตญัญ ู
            เคารพ เชื่อฟัง ใหเ้กยีรตบิดิามารดา ผูม้พีระคุณ สถาบนัหลกัของ
ชาต ิธรรมชาต ิมคีวามนบนอบ ตระหนกัในความดทีีผู่อ้ ื่นมอบใหต้น รูจ้กัตอบ
แทนบุญคุณ รูคุ้ณสถาบนัและแผ่นดนิ 

     พอเพียง 
            พอใจในสิง่ทีต่นเป็นและประหยดัอดออม มชีวีติอยู่อย่างเรยีบง่าย 
สุภาพถ่อมตน  ไม่ถอืตวั ไม่ยดึตดิ 

 

๑.๓ ข้อมูลครแูละบุคลากร 
 ๑) จ านวนครแูละบุคลากร   

ประเภท
บุคลากร 

เพศ (คน) 
รวม 

ระดบัการศึกษา (คน) 
หมา
ยเหตุ ชาย หญิง 

ต า่กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

ผูร้บัใบอนุญาต
และผูจ้ดัการ 

๑ - ๑ - - - ๑ - 

ผูร้บัใบอนุญาต
และผูอ้ านวยการ 

- ๑ ๑ - - ๑ - - 

รองผูอ้ านวยการ ๑ ๑ ๒   ๒ - - 
ผูช้่วย
ผูอ้ านวยการ 

 ๓ ๓  ๓  - - 

คร ู(บรรจุ) ๑๒ ๘๑ ๙๓ ๑ ๘๘ ๔ - - 
ครพูเิศษ/ครู
ผูช้่วย (ไม่บรรจุ) 

๑๕ ๖๐ ๗๕ ๒๒ ๕๓  - - 

ครตู่างประเทศ - ๒ ๒ - ๑ ๑ - - 



๓ 
 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ (คน) 
รวม 

ระดบัการศึกษา (คน) 
หมา
ยเหตุ ชาย หญิง 

ต า่กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

พีเ่ลีย้ง - ๑๗ ๑๗ ๖ ๑๑ - - - 

บุคลากรทางการ
ศกึษา 

๖ ๕ ๑๑ - ๙ ๒ - - 

นกัการภารโรง ๑๑ ๒๕ ๓๖ ๓๖ - - - - 
คนขบัรถ ๒ - ๒ ๒ - - - - 
ยามรกัษาความ
ปลอดภยั 

๒ - ๒ ๒ - - - - 

อื่น ๆ 
(ระบุ
....................) 

- - - - - - - - 

 
 ๒) จ านวนครผููส้อนแยกตามกลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละค่าเฉลีย่จ านวนชัว่โมงในการสอนของ

คร ู๑ คน 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของ 
คร ู๑ คน  ในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สปัดาห์) 
๑.  เทคโนโลยกีารสือ่สารการศกึษา ๑ ๑๘ 
๒.  หลกัสตูรและการสอน ๓ ๑๘ 
๓.  บรหิารการศกึษา ๑ - 
๔.  คณิตศาสตร ์  ๕ ๑๘ 
๕.  จติวทิยาแนะแนว ๒ ๑๘ 
๖.  วทิยาศาสตรท์ัว่ไป ๗ ๑๘ 
๗.  การสอนวทิยาศาสตร์ ๑ ๑๘ 
๘.  เคม ี ๓ ๑๘ 
๙.  ชวีวทิยา ๑ ๑๘ 
๑๐.  วทิยาศาสตรส์ุขภาพ ๑ ๑๘ 
๑๑.  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ๑ ๑๘ 



๔ 
 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของ 
คร ู๑ คน  ในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สปัดาห์) 
๑๒.  ภาษาไทย ๙ ๑๘ 
๑๓.  ภาษาไทยและการสือ่สาร ๑ ๑๘ 
๑๔.  ภาษาไทย(แขนงภาษาและวรรณคด)ี ๑ ๑๘ 
๑๕.  ภาษาองักฤษ ๑๙ ๑๘ 
๑๖.  ภาษาองักฤษธุรกจิ ๒ ๑๘ 
๑๗.  การบรหิารโรงแรม ๑ ๑๘ 
๑๘.  ภาษาจนี ๓ ๑๘ 
๑๙.  สงัคมศกึษา ๘ ๑๘ 
๒๐.  รฐัศาสตร ์ ๒ ๒๐ 
๒๑.  รฐัประศาสนศาสตร์ ๑ ๒๐ 
๒๒.  รฐัศาสตรก์ารปกครอง ๑ ๒๐ 
๒๓.  คหกรรม ๒ ๑๘ 
๒๔.  เทคโนโลยกีารประดษิฐส์รา้งสรรค์ ๑ ๑๘ 
๒๕.  ประมง ๑ ๑๘ 
๒๖.  เกษตร ๑ ๑๘ 
๒๗.  เกษตรศาสตร ์
(สาขางานสตัวศาสตร)์ 

๑ ๑๘ 

๒๘.  คอมพวิเตอร ์ ๔ ๑๘ 
๒๙.  สารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์ ๑ ๑๘ 
๓๐.  ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์ ๒ ๑๘ 
๓๑.  วทิยาการคอมพวิเตอร ์ ๑ ๑๘ 
๓๒.  การพฒันาสารสนเทศ ๑ ๑๘ 
๓๓.  เทคโนโลยกีารศกึษา ๑ ๑๘ 
๓๔.  เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑ ๑๘ 
๓๕.  การศกึษาปฐมวยั ๓๑ ๑๘ 
๓๖.  ประถมศกึษา ๑๑ ๑๘ 
๓๗.  พลศกึษา ๒ ๑๘ 
๓๘.  วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ๒ ๑๘ 
๓๙.  การฝึกและการจดัการกฬีา ๓ ๑๘ 



๕ 
 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของ 
คร ู๑ คน  ในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สปัดาห์) 
๔๐.  สุขศกึษา ๑ ๑๘ 
๔๑.  ทศันศลิป์ ๑ ๑๘ 
๔๒.  ศลิปศกึษา ๑ ๑๘ 
๔๓.  ดนตร ี ๒ ๑๘ 
๔๔.  ดนตรสีากล ๑ ๑๘ 
๔๕.  ดนตรศีกึษา ๒ ๑๘ 
๔๖.  นาฏศลิป์ ๑ ๑๘ 
๔๗.  นาฏศลิป์ไทยศกึษา ๑ ๑๘ 
๔๘.  นาฏศลิป์และการละคร ๒ ๑๘ 
๔๙.  อุตสาหกรรมศลิป์ ๔ ๑๘ 
๕๐.  การบญัช ี ๓ - 
๕๑.  การบรหิารธุรกจิ(บญัช)ี ๑ - 
๕๒.  การบรหิารธุรกจิ(แขนงการตลาด) ๑ ๑๘ 
๕๓.  การตลาด ๑ ๑๘ 
๕๔.  การจดัการทัว่ไป ๓ ๑๘ 
๕๕.  สารสนเทศศาสตร ์ ๑ ๑๘ 
๕๖.  วารสารศาสตร ์ ๑ ๑๘ 
๕๗.  ประชาสมัพนัธ์ ๑ ๑๘ 
๕๘.  ปรชัญาและศาสนา ๑ ๑๘ 
๕๙.  ครสิตศาสนศกึษา ๑ - 
๖๐.  สามญั ๗ ๑๘ 

รวม ๑๗๗ - 
 
 
๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 

๑) จ านวนนกัเรยีน จ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน เพศ  
จ านวนนักเรียน   

ระดบัชัน้ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 



๖ 
 

-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ๑๕๗ ๑๖๕ ๓๒๒ 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒ ๑๕๗ ๑๙๐ ๓๔๗ 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓ ๑๗๕ ๑๖๔ ๓๓๙ 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ ๑๖๖ ๑๗๖ ๓๔๒ 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ ๑๖๑ ๑๘๙ ๓๕๐ 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ๑๘๕ ๑๙๓ ๓๗๘ 

รวม ๑๐๐๑ ๑๐๗๗ ๒๐๗๘ 
-ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ ๑๐๒ ๖๙ ๑๗๑ 
-ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๒ ๗๗ ๕๒ ๑๒๙ 
-ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ๖๓ ๖๔ ๑๒๗ 

รวม ๒๔๒ ๑๘๕ ๔๒๗ 

๒) จ านวนนกัเรยีนลกัษณะพเิศษ จ าแนกตามคุณลกัษณะ 

ระดบัชัน้ 
คณุลกัษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถ
พิเศษ 

-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ - - - 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒ - - - 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓ - - - 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ - - - 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ - - - 
-ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ - - - 

รวม - - - 
-ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ - - - 
-ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๒ - - - 
-ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ - - - 

รวม - - - 
  ๓) จ านวนนักเรยีนในแต่ละระดบัชัน้เรยีนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมนิความสามารถดา้น
การอ่าน  การเขียน การคดิค านวณ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทกัษะตามหลกัสูตร และมี
สุขภาพตามเกณฑ ์

 
 
 



๗ 
 

สรปุการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนระดบัชัน้ ป.๑-

ป.๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดบัชัน้ 
นักเรียน
ทัง้หมด 
(คน) 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่
ผ่าน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ป.๑ ๓๒๐ ๓๒๐ ๑๐๐ - - ๓๒๐ ๑๐๐ - - 
ป.๒ ๓๔๖ ๓๔๔ ๙๙.๔๒ - - ๓๔๔ ๙๙.๔๒ ๒ ๐.๕๘ 
ป.๓ ๓๓๙ ๓๓๔ ๙๘.๕๓ - - ๓๓๔ ๙๘.๕๓ ๕ ๑.๔๗ 
ป.๔ ๓๔๑ ๓๔๐ ๙๙.๗๑ - - ๓๔๐ ๙๙.๗๑ ๑ ๐.๒๙ 
ป.๕ ๓๔๘ ๓๔๖ ๙๙.๔๓ - - ๓๔๖ ๙๙.๔๓ ๒ ๐.๕๗ 
ป.๖ ๓๗๗ ๓๗๕ ๙๙.๔๗ ๑ ๐.๒๗ ๓๗๕ ๙๙.๔๗ ๑ ๐.๒๗ 
รวม ๒๐๗๑ ๒๐๕๙ ๙๙.๔๒ ๑ ๐.๒๗ ๒๐๕๙ ๙๙.๔๒ ๑๑ ๐.๕๓ 

 
 จากตาราง ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช ๒๕๕๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ พบว่า นกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่๑-๖ มผีลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ ๙๙.๔๒ เมื่อ
จ าแนกเป็นระดบัชัน้ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดเียีย่ม คดิเป็น
รอ้ยละ ๑๐๐ รองลงมา คอืระดบัประถมศกึษาปีที ่๒ และระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ คดิเป็น
รอ้ยละ ๙๙.๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษา 

ปีท่ี ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดบัชัน้ 
นักเรียน
ทัง้หมด 
(คน) 

ดี
เยี่ยม 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ดี 
(คน) 

ร้อยละ ผ่าน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ไม่
ผ่าน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ม.๑ ๑๖๘ ๑๖๘ ๑๐๐ - - - - - - 
ม.๒ ๑๒๙ ๑๒๙ ๑๐๐ - - - - - - 
ม.๓ ๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐ - - - - - - 
รวม ๔๒๔ ๔๒๔ ๑๐๐ - - - - - - 

 
 จากตาราง ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า นักเรยีนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่๑-๓ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  
   ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษา ปีที ่๖ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ จ าแนกตามรายวชิา 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเท
ศ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๕๓.๘๗ ๕๐.๕๗ ๔๗.๒๐ ๕๔.๙๗ 
คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ๔๕.๒๘ ๓๖.๐๐ ๓๘.๗๑ ๓๓.๒๖ 
คะแนนเฉลีย่
ระดบัประเทศ 

๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒ ๓๖.๓๔ 

 



๙ 
 

รอ้
ยล

ะ 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสต
ร ์

ภาษาต่างประเท
ศ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๔๖.๕๐ ๒๕.๐๖ ๒๙.๗๓ ๓๐.๓๒ 
คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ๔๖.๘๙ ๒๓.๙๒ ๓๑.๒๔ ๒๘.๔๑ 
คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 
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๓๙
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๒

๓๖
.๓
๔

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ



๑๐ 
 

รอ้
ยล

ะ 

 
 
๑.๖ รางวลัท่ีโรงเรียนได้รบั 
 ๑. รางวลั MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศกึษาธกิาร 
 ๒. รางวัลวัฒนคุณาธร แสดงว่าโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวฒันธรรมประเภทกลุ่มบุคคล จากกระทรวงวฒันธรรม 
 ๓. รางวลัวฒันคุณาธร แสดงว่าเดก็ชายธภีทัร ์สโีท เป็นผูท้ าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วฒันธรรมประเภทเดก็หรอืเยาวชน จากกระทรวงวฒันธรรม 
 ๔. รางวลั MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศกึษาธกิาร 
 ๕. รางวลัเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานกระบวนการพฒันาคุณธรรมในสถานศกึษา ระดบั
ปฐมวยัในงานสมัมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถี
คุณธรรม” 
 ๖. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวและประเภททีมในการสอบแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ ครัง้ที่ ๓๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดบัประถมศึกษา ของโรงเรยีนสตึก 
อ าเภอสตกึ จงัหวดับุรรีมัย ์
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๘

๓๐
.๔
๕

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ



๑๑ 
 

 ๗. ได้รบัรางวลัชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
 ๘. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันสอบคณิตศาสตร์ ประเภททีม ปี
การศกึษา ๒๕๖๐ สนามสอบมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

๑.๗ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
อาคารเรยีนจ านวน  ๕  หลงั  อาคารประกอบจ านวน  -  หลงั  สว้ม  ๑๒  หลงั สระ

ว่ายน ้า  ๑  สระ  สนามเดก็เล่น  ๑  สนาม  สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามบาสเก็ต
บอล  ๑  สนาม สนามเทนนิส  -  สนาม สนาม อื่นๆ (ระบุ)  -  

๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รบั-จ่าย) 

รายรบั บาท รายจ่าย บาท 
เงนิงบประมาณ 
(เงนิอุดหนุนราย
หวั) 

๓๓,๕๑๔,๐๖๐.๒๐ 
งบด าเนินการ 
/เงนิเดอืน-ค่าจา้ง ๔๘,๐๐๙,๓๐๐.๑๙ 

เงนินอก 
งบประมาณ 

๒๓,๒๗๔,๙๖๑ 
งบพฒันาคุณภาพ 
การจดัการศกึษา 

๔,๖๐๙,๗๙๔.๔๐ 

เงนิอื่นๆ(ระบุ) 
เงนิบรจิาค 

๑,๙๕๓,๙๐๘.๕๒ 
งบอื่นๆ(ระบุ) 

- 

รวมรายรบั ๕๘,๗๔๒,๙๒๙.
๗๒ 

รวมรายจ่าย ๕๒,๖๑๙,๐๙๔.๕
๙ 

 
 งบด าเนินการ/เงนิเดอืน เงนิค่าจา้ง    คดิเป็นรอ้ยละ      ๑๘.๒๗% 
 ของรายรบั 
 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา    คดิเป็นรอ้ยละ      ๘๑.๗๓% 
 ของรายจ่าย 

๑.๙ สภาพชุมชนโดยรวม 
  ขอ้มูลอาชพีหลกัของชุมชน ศาสนาทีชุ่มชนนับถือ อาชพีหลกัของผูป้กครอง ศาสนาที่
ผูป้กครองนบัถอื รายไดเ้ฉลีย่ของผูป้กครอง 

 ๑.๙.๑  อาชพีหลกัของชุมชน  คอื    
 รบัราชการ   คา้ขาย    เกษตรกร 



๑๒ 
 

 รบัจา้ง   ไม่มอีาชพี    อื่น ๆ 
(ระบุ)……………….. 

 
 
๑.๙.๒ ศาสนาทีชุ่มชนนบัถอื  คอื    
พุทธ   ครสิต ์   อสิลาม 
ฮนิดู   ซกิข ์   อื่น 

ๆ……………………….. 
 ๑.๙.๓ อาชพีหลกัของผูป้กครองสว่นใหญ่  คอื    
 รบัราชการ   คา้ขาย    เกษตรกร 
 รบัจา้ง   ไม่มอีาชพี    อื่น ๆ 

(ระบุ)……………….. 
 ๑.๙.๔ ศาสนาทีผู่ป้กครองส่วนใหญ่นบัถอื  คอื    
พุทธ   ครสิต ์   อสิลาม 
ฮนิดู   ซกิข ์   อื่น 

ๆ……………………….. 
 ๑.๙.๕ รายไดเ้ฉลีย่ของผูป้กครองต่อครอบครวั  ๑๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐  บาทต่อปี 

๑.๑๐ แหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลแหล่งเรยีนรู้ภายใน/นอกโรงเรยีน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรยีน
เฉลีย่ต่อปีการศกึษา ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ปราชญ์ชาวบา้น 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  



๑๓ 
 

 
 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

 
 
๑.๑๑ ผลการประเมินคณุภาพภายใน 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในปีทีผ่่านมา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดบั ๔ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ชัน้ ป.๑ ชัน้ ป.๒ ชัน้ ป.๓ ชัน้ ป.๔ ชัน้ ป.๕ ชัน้ ป.๖ ชัน้ ม.๑ ชัน้ ม.๒ ชัน้ ม.๓
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หอ้งสมดุ IT หอ้งคอมพวิเตอร์ แปลงเกษตร เรอืนเพาะช า

ป้ายนิเทศ โบสถ์แมพ่ระฯ ลานกฬีา หอ้งนาฏศลิป์

หอ้งศลิปะ หอ้งวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา

ชัน้ ป.๑ ชัน้ ป.๒ ชัน้ ป.๓ ชัน้ ป.๔ ชัน้ ป.๕ ชัน้ ป.๖ ชัน้ ม.๑ ชัน้ ม.๒ ชัน้ ม.๓
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สนามไอโมบาย เขากระโดง เพลาเพลนิ
วดัป่าหลกัรอ้ย สวนสตัวโ์คราช มหาวทิลาลยัราชภฏับุรรีมัย์
ค่ายลกูเสอื วดั



๑๔ 
 

มาตรฐาน ระดบั
คณุภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน ๔ 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ  

ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชัน้  
๔ 

๒. ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
อภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแกปั้ญหา  

๔ 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  ๔ 
๔. ความกา้วหน้าทางการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา  ๔ 
๕. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผลการสอบวดั
ระดบัชาต ิ 

๓ 

๖. ความพรอ้มในการศกึษาต่อ การฝึกงานหรอืการท างาน  ๔ 
๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  ดเียีย่ม 
 ๑. การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด โดยไม่

ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม  
๔ 

๒. ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย  ๔ 
๓. การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  ๔ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสงัคม  ๔ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

ดีเยี่ยม 

 ๑. การมเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนด
ชดัเจน  

๔ 

๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ๔ 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพของ
ผูเ้รยีนรอบดา้นทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

๔ 

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวาม
เชีย่วชาญทางวชิาชพี  

๔ 

    ๒.๓  การวางแผนการบรหิารและการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  

๔ 

    ๒.๔ การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่
เอือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ  

๔ 



๑๕ 
 

มาตรฐาน ระดบั
คณุภาพ 

๓. การมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรบัผดิรบัชอบ
ต่อผลการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน  

๔ 

๔. การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษา  ๔ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 

ดีเยี่ยม 

 ๑. การมกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมี
สว่นร่วม 

๔ 

๒. การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ ๔ 
๓. การตรวจสอบและประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนอย่างเป็น
ระบบและมปีระสทิธภิาพ 

๔ 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
 การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดั

การศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 
๔ 

สรปุภาพรวม ดีเยี่ยม 
 



๑๕ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรียน 
๑. ระดบัคณุภาพ : ดเียีย่ม 

 

๒. กระบวนการพฒันา 
 โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์มกีระบวนการพฒันาผู้เรยีนด้วยวธิกีารที่หลากหลายให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรยีนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วดัของหลกัสูตร มีการออกแบบการ
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนโดยมกีารจดัการเรยีนรูท้ ัง้แบบกระบวนการคดิวเิคราะห์ การเรยีนรู้
ทีใ่ห้นักเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัิจรงิ มกีารแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เรยีนรูผ้่านโครงงาน การระดม
สมอง การใช้ผังความคิดและมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตัง้แต่
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยใีนการสบืคน้พฒันาตวัเองแบบบูรณาการ  
 ดา้นการพฒันาบุคลากรนัน้ใหม้คีวามสามารถในการน าเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลาย
ไปใช้จดักระบวนการเรยีนการสอนให้ตรงกบัศกัยภาพของนักเรยีนและใช้สื่อเทคโนโลยใีนการ
สอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัท าแผนการเรยีนรู้ ก าหนดแผนการจดัการเรยีนรู้การวดั
และประเมนิผล มแีหล่งเรยีนรู ้แหล่งสบืคน้ขอ้มูล เช่น ห้องสมุด ทีม่ขีนาดรองรบัจ านวนนักเรยีน
ไดอ้ย่างเหมาะสม ครเูน้นการใชค้ าถามเพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการคดิของนกัเรยีน 
 นอกจากนี้โรงเรยีนยงัไดม้กีารด าเนินการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะชวีติของนักเรยีน
เพื่อให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข เน้นให้เกิดการพัฒนาให้ผู้เรยีนเกิด อัตลักษณ์ ๔ รกั
เมตตา ซื่อสตัย ์กตญัญู อยู่อย่างพอเพยีง มจีติสาธารณะทีเ่หมาะสมกบัวยัของนักเรยีนมรีะบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมสีุขภาพอนามยัทีด่ ีออกก าลงักายสม ่าเสมอ สง่เสรมิ
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาทางเพศ เกมส์
คอมพวิเตอร์ สิง่เสพตดิ และอบายมุขต่างๆ มกีารเรยีนรูใ้นโลกกว้าง เช่น กจิกรรมทศันศกึษา 
โครงการวนัส าคญั โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม  

๓. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างวชิาการ  ผู้เรยีนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง

ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดบัชัน้สามารถเขยีนสื่อสารได้ดี  รู้จกัการวางแผนสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือ

วพิากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สบืค้นขอ้มูลหรอืแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยไีด้ ด้วยตนเอง  

รวมทัง้สามารถวเิคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนส าคัญจ าเป็น  รวมทัง้รู้เท่าทนั สื่อและ



๑๖ 
 

สั ง ค ม ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว   

ผูเ้รยีนรูแ้ละตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของสิง่เสพตดิต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่

สะอาดและมปีระโยชน์  รกัการออกก าลงักาย  นักเรยีนทุกคน สามารถเล่นกฬีาไดอ้ย่างน้อยคน

ละประเภท  ยอมรบัในกฎกตกิาของกลุ่ม  ของสถานศกึษา  ของสงัคม  มทีศันคตทิีด่ตี่ออาชพี

สุจรติ  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวยั  ทัง้นี้มีผลการ

ด าเนินงานเชงิประจกัษ์จากการประเมนิในดา้นต่างๆ 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
ความสามา
รถในการ
อ่าน (ป.๑) 
(ระดบั ดี
มาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑   จ านวนตามระดบัคณุภาพ 

ชัน้ ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง 
ป.๑ ๘๐.๓๒ ๑๓.๗๗ ๕.๕๗ ๐.๓๒ 

 

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

ป.๑

๘๐.๓๒

๑๓.๗๗
๕.๕๗

๐.๓๒

ดมีาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง
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ประเดน็ ผลการประเมิน 
ความสามารถ
พื้นฐานของ
ผู้เรียน
ระดบัชาติ (NT) 

ระดบัชัน้
ประถมศึกษา
ปีท่ี ๓ 

คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดบัชาติ (NT) ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ด้าน คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามระดบั 

โรงเรีย
น 

จงัหวดั ศึกษาธิการ
ภาค 

สงักดั ประเทศ 

ดา้นภาษา ๖๓.๗๗ ๕๒.๔๙ ๕๒.๘๔ ๕๕.๒๒ ๕๒.๖๗ 

ดา้นค านวณ ๔๖.๒๓ ๓๙.๑๔ ๓๙.๒๐ ๓๘.๓๕ ๓๗.๗๕ 

ดา้นเหตุผล ๕๖.๖๑ ๔๖.๐๑ ๔๖.๐๗ ๔๗.๐๙ ๔๕.๓๑ 

รวมทัง้ ๓ ด้าน ๕๕.๕๓ ๔๕.๘๘ ๔๖.๐๔ ๔๖.๘๙ ๔๕.๒๕ 

 

 
 

 

 

 

 

๖๓.๗๗

๔๖.๒๓

๕๖.๖๑
๕๒.๔๙

๓๙.๑๔

๔๖.๐๑

๕๒.๘๔

๓๙.๒

๔๖.๐๗

๕๕.๒๒

๓๘.๓๕

๔๗.๐๙
๕๒.๖๗

๓๗.๗๕

๔๕.๓๑

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

ดา้นภาษา ดา้นค านวณ ดา้นเหตุผล

โรงเรยีน จงัหวดั ศกึษาธกิารภาค สงักดั ประเทศ



๑๘ 
 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
 ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 

ขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียน ๕๓.๘๗ ๕๐.๕๗ ๔๗.๒๐ ๕๔.๙๗ 
จงัหวดั ๔๕.๒๘ ๓๖.๐๐ ๓๘.๗๑ ๓๓.๒๖ 

ประเทศ ๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒ ๓๖.๓๔ 
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๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ
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ประเดน็ ผลการประเมิน 
 ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 

ขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 
คะแนน
เฉล่ีย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียน ๔๖.๕๐ ๒๕.๐๖ ๒๙.๗๓ ๓๐.๓๒ 
จงัหวดั ๔๖.๘๙ ๒๓.๙๒ ๓๑.๒๔ ๒๘.๔๑ 

ประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 

 

 
 

 

 

 

๔๖
.๕

๒๕
.๐
๖

๒๙
.๗
๓

๓๐
.๓
๒

๔๖
.๘
๙

๒๓
.๙
๒ ๓๑
.๒
๔

๒๘
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๑

๔๘
.๒
๙

๒๖
.๓ ๓๒
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๘

๓๐
.๔
๕

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ
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๔. จดุเด่น 
 นักเรยีนในทุกระดบัชัน้ตัง้แต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่าน
ออกเขยีนได้ทัง้ภาษาไทยและภาอังกฤษ รวมทัง้สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ รวมทัง้ใช้
เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในทุกระดบัทุกสาระการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัดเียีย่ม ระดบัชัน้
ทีม่กีารทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) สูงกว่าระดบัประเทศ ทุกกลุ่มสาระ
ที่มกีารทดสองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผู้เรยีนมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง มสีมรรถภาพทาง
กายและน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มรีะเบยีบวนิัย รกัเมตตา ซื่อสตัย ์กตญัญู อยู่อย่างพอเพยีง 
ตามอตัลกัษณ์ ๔ ของโรงเรยีนเป็นทีย่อมรบัของสงัคม  

๕. จดุควรพฒันา 
 ๑. นักเรยีนในระดบัชัน้ ป.๑-๖ ยงัต้องพฒันาการอ่านและเขยีนให้อ่านออกเขยีนได้ทุก
คน รอ้ยละ ๑๐๐ 
 ๒. นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ตอ้งเร่งพฒันาใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนเพื่อใหค้ะแนนเฉลีย่
การทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) สงูกว่าระดบัประเทศ 
 ๓. นักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑-๓ ยงัต้องไดร้บัการส่งเสรมิในด้านทศัคตทิี่ด ี
ต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลค่านิยมต่างชาตจินเกดิการลอกเลยีนแบบท าใหล้มืวฒันธรรมอนัดี
งามของชาต ิ
 ๔. นักเรยีนควรได้รบัการพฒันาในการใช้เทคโนโลยใีห้เกดิประโยชน์ต่อตนเองให้มาก
ขึน้ 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. ระดบัคณุภาพ : ดเียีย่ม 
 

๒. กระบวนการพฒันา 
 ๑.๑ โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ไดด้ าเนินการวเิคราะหส์ภาพปัญหา จากผลการจดัการศกึษา
ทีผ่่านมาโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
  ๑.๑.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาโดยศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศกึษา เป็นตน้ 
  ๑.๑.๒ จดัใหม้กีารประชุมระดามความคดิเหน็จากครู บุคลากรทางการศกึษาใน
โรงเรยีน 
มารยีอ์นุสรณ์ เพือ่ใชว้างแผนร่วมกนัในการก าหนดเป้าหมาย ปรบัวสิยัทศัน์ ก าหนดพนัธกจิ กล
ยุทธใ์นการจดัการศกึษาของโรงเรยีน เพือ่พฒันาคุณภาพของนกัเรยีน 
  ๑.๑.๓ จดัใหม้กีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศกึษาของชาต ิ
  ๑.๑.๔ จดัให้มกีารจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีที่สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ของโรงเรยีน ความต้องการพฒันาและนโยบายการปฏริูปการศกึษา พร้อมทัง้จดัหาทรพัยากร 
จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รบัผดิชอบด าเนินการพฒันาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
  ๑.๑.๕ มกีารนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
ผลการจดัการศกึษา 

๓. ผลการพฒันา 
 ๒.๑ โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์ มกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่อดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหา ความต้องการพฒันาของโรงเรยีนนโยบายการปฏริูปการศกึษาความต้องการ
ของชุมชนและสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูตามแผนการศกึษาชาต ิ
 ๒.๒ โรงเรยีนมแีผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 
๒๕๖๐ ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย มกีารพฒันาผูเ้รยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มกีารพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ข้อมูล
สารสนเทศมคีวามถูกต้องครบถ้วน ทนัสมยั น าไปประยุกต์ใช้ได ้มกีารด าเนินงานอย่างมรีะบบ
และมกีจิกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีก่ระตุ้นผูเ้รยีนใหใ้ฝ่เรยีนรู้ 
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 ๒.๓ โรงเรยีนมกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา ความต้องการพฒันาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มสีว่นร่วมในการพฒันาและรบัผดิชอบ 
 ๒.๔  ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย มสี่วนร่วมในการร่วมวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
และรบัทราบ รบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 
 ๒.๕ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบรหิารและการจดัการศึกษาที่
เหมาะสมเป็นระบบต่อเนื่อง และเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการจดัการศึกษา 
 ๒.๖ โรงเรยีนมรีูปแบบการบรหิารและจดัการเชงิระบบโดยทีทุ่กฝ่ายมสี่วนร่วม ยดึหลกั 
ธรรมาภบิาลและแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมุ่งพฒันาผู้เรยีนตามแนวทาง
ปฏริปูทางการศกึษา 
 ๒.๗ โรงเรยีนมีการระดมทรพัยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครอืข่าย 
สง่ผลใหโ้รงเรยีนมสีือ่และแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ 

๔. จดุเด่น 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้

เทคนิคการประชุมที่หลากหลายเช่น  การประชุมแบบมสี่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การ

ประชุมกลุ่ม  เพื่อใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  เป้าหมายทีช่ดัเจน  มี

การปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปี  ที่สอดคล้องกบัผลการ

จดัการศกึษา  สภาพปัญหา ความต้องการพฒันาและนโยบายการปฏริูปการศกึษาทีมุ่่งเน้นการ

พฒันาให้ผู้เรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรสถานศกึษาครูผู้สอนสามารถ

จดัการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลการ

ด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจยัในการ

รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

๕. จดุควรพฒันา 
๑.  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดม้สี่วนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ในการจดัการ ศกึษา

เพือ่พฒันาผูเ้รยีน  

  ๒.  สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

ใหม้คีวามเขม้แขง็ มสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษาและการขบัเคลื่อนคุณภาพ การ

จดัการศกึษา 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
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๑. ระดบัคณุภาพ : ดเียีย่ม 
 

๒. กระบวนการพฒันา 
 โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์จดัใหม้กีารส่งเสรมิใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษา จดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั มกีระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสตูรมกีารจดั
ประชุมปฏิบตักิารปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบับรบิทและความต้องการของ
ชุมชน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรยีนเน้นการบูรณาอัต
ลักษณ์ ๔ (รกัเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง) เข้าในบทเรียนของทุกระดับชัน้ 
สนับสนุนใหค้รจูดัการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหก้บันักเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิจนสรุปไดค้วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เช่น การระดมความคดิ การคน้ควา้หาความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 
สามารถน ามาสรุปเป็นผงัความคิด การท ารายงานโดยมีห้องสมุดที่ทนัสมยัเป็นแหล่งเรยีนรู้
ให้กบันักเรยีนนอกเหนือจากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก มกีารจดัการเรยีนการสอนที่เน้นทกัษะการ
คดิ เช่น การจดัการเรยีนรูด้้วยโครงงาน การจดักจิกรรมค่ายต่างๆ เช่น ค่ายวทิยาศาสตร ์ค่าย
ภาษาองักฤษ ครูมอบหมายหน้าทีใ่หน้กัเรยีนจดัป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานทีต่่างๆ ทัง้
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับนักเรียน 
นอกจากนี้ ครูทุ กคนท างานวิจัยในชัน้ เรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่องมีการจัดกิจกรรม  
Open House เพือ่ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถของผูเ้รยีน 

๓.  ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพฒันาใหค้รจูดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ที่มีประสทิธิภาพส่งผลให้ การเรยีนการสอนของโรงเรยีนมารยี์
อนุสรณ์มคีุณภาพ เช่น นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านในระดบั ๓ ขึน้ไปอยู่ในเกณฑ์ดี
เยีย่มทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้นกัเรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมเป็นทีย่อมรบัของชุมชน 

๔. จดุเด่น 
 ครมูคีวามตัง้ใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน  โดยจดักจิกรรมใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู ้โดย
การคดิไดป้ฏบิตัจิรงิ  มกีารใหว้ธิกีารและแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  ใหน้กัเรยีนแสวงหา ความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง  นัก เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้และนักเรยีนโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ไดเ้ป็นทีย่อมรบัของชุมชน
ในเรื่องวชิาการควบคู่กบัคุณธรรม 
 
๕. จดุควรพฒันา 



๒๔ 
 

 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้นักเรยีนได้เรยีนรู้
มากกว่านี้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรยีนทนัทีเพื่อนักเรยีนน าไปใช้พฒันาตนเองและ
ส่งเสรมิให้น าเทคโนโลยแีละนวตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนให้
มากขึน้ 
 
มาตรฐานท่ี  ๔  ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
๑. ระดบัคณุภาพ  :  ดเียีย่ม 
 

๒. กระบวนการพฒันา 
 โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์ด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ
ไดแ้ก่  ๑)  ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  ๒)จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา
มุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐาน ๓)  จดัการและบรหิารขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช ้
เทคโนโลยชี่วยในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   ๔)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ๕ )  
ด าเนินการ ตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  ๖)  ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศกึษา   ๗)  จดัท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมนิคุณภาพภายใน  ๘)  โรงเรยีน
ด าเนินการพฒันา คุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยจดัประชุมคณะครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศกึษา   น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศกึษาในปีการศกึษาที่ผ่าน
มา  วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา  
วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา  
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษาโดยเน้นที่
ผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีน  จดัท าโครงการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  มกีจิกรรมให้
ความรู ้ความเขา้ใจแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในใหค้รทูุกคนในโรงเรยีนเพื่อให ้
คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน แต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษาปีการศกึษาละ  ๑  ครัง้
จัดท าเครื่องมือ ให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตาม
แผนพฒันาตนเอง ที่วางไว้คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรยีนประเมนิการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานและ สรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรบัปรุงตลอดปีการศึกษาติดตามการ
ประเมนิโครงการและ กจิกรรมสรุปผลการด าเนินงาน  ปรบัปรุงการท างานอย่างมสี่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายโรงเรยีนจดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจและประเมนิผลการด าเนินงานของโรงเรยีนจาก
นกัเรยีนผูป้กครองคณะกรรมการของสถานศกึษาในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  
๓.  ผลการด าเนินงาน 



๒๕ 
 

 โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ มกีารด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การจดัการ ศกึษาอย่างเป็นระบบ  มผีลการประเมนิคุณภาพภายในทีร่ะดบัคุณภาพดเียีย่ม  และ
คณะกรรมการ สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรยีน 

๔. จดุเด่น 
 โรงเรยีนมารีย์อนุสรณ์ให้ความส าคญักับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาเน้นการสรา้งความเขา้ใจและใหค้วามรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู
บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน  เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
ด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมด าเนินการในรูปของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร   
สรา้งวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบั 

๕. จดุควรพฒันา 
 โรงเรยีนจดัระบบใหค้รปูระเมนิตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง แ ต่ ยั ง ข าด 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อยกระดับ 
คุณภาพของนกัเรยีนนกัเรยีนมกีารประเมนิตนเองในการเรยีนรูแ้ต่กย็งัขาดการตดิตามช่วยเหลอื
ด้านการเรยีนรู้ของนักเรยีนเป็นรายคน ควรส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการด าเนินแผนงานประกนัคุณภาพภายในยิง่ขึน้ 

สรปุผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดบั ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกจิกรรมต่างๆส่งผลให้สถานศกึษาจดัการ พฒันา
คุณภาพการศกึษาประสบผลส าเรจ็ตามทีต่ ัง้เป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมิน
สรุปว่าไดร้ะดบัดเียีย่ม ทัง้นี้  เพราะมาตรฐานที ่ ๑ ผลการจัดการศึกษาอยู่ ในระดับดี
เยีย่ม   มาตรฐานที ่ ๒กระบวนการบรหิารและการจดัการศกึษา อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี เ ยี่ ย ม   
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  อยู่ในระดบัดี เยี่ยม   
มาตรฐานที่  ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ทัง้นี้  
สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและ
ความตอ้งการพฒันาตามสภาพของผูเ้รยีน  สอดคลอ้งกบัจุดเน้นของสถาน ศกึษาและสภาพของ
ชุมชนทอ้งถิน่ จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  พัฒนาการของ
ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบระดบัชาตสิงูขึน้ ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่านและ เขยีน การ
สือ่สารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษความสามารถในการคดิค านวณ  



๒๖ 
 

การใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมคีวามประพฤติด้านคุณธรรมจรยิธรรม  
ค่านิยมและคุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนดปรากฏอย่างชดัเจนดงัที่ปรากฏผลประเมนิใน 
มาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบรหิารจดัการของผู้บรหิารสถานศึกษามผีลประเมนิในราย 
มาตรฐานอยู่ในระดบัดเียี่ยม  สถานศกึษามกีารวางแผนออกแบบกจิกรรมและด าเนินงานตาม 
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ 
พฒันาและสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรบัปรุง 
แก้ไขงานให้ดขีึ้นอย่างต่อเนื่องครูจดักระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั   มผีล
ประเมนิอยู่ในระดบัดเียีย่ม  วเิคราะหอ์อกแบบและจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นไปตามความตอ้งการ ของ
หลกัสูตรและบรบิทสถานศึกษาพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ใช้สื่อการเรยีนรู้  ตดิตาม ตรวจสอบ
และช่วยเหลอืนักเรยีนเพื่อพฒันาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมนิผลจากสภาพจรงิใน
ทุกขัน้ตอน  สถานศกึษาด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็น ขัน้ตอนจน
เกดิคุณภาพ  ประสทิธภิาพและประสทิธผิลจนมผีลประเมนิอยู่ในระดับดเียีย่ม โดยสถานศกึษา
ให้ความส าคญักับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาเป็นอย่างดีและผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง มคีวามมัน่ใจต่อระบบ
การบรหิารและการจดัการของสถานศกึษาในระดบัสงู 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
สรปุผล แนวทางการพฒันา และความต้องการช่วยเหลือ 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคญัที่สถานศึกษาจะต้อง
น าไปวเิคราะห ์ สงัเคราะหเ์พื่อสรุปการเชื่อมโยงหรอืสะทอ้นภาพความส าเรจ็กบัแผนพฒันาการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา (๓ – ๔ ปี)  และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของสถานศกึษา  ดงันัน้ จากผลการด าเนินงานของสถานศกึษา  สามารถสรุปผลการประเมนิใน
ภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   พร้อมทัง้แนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความตอ้งการการช่วยเหลอืไดด้งันี้ 
 
สรปุผล 

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
ด้านคณุภาพผู้เรียน 
นกัเรยีนในทุกระดบัชัน้ตัง้แต่ประถมศกึษาปีที่ 
๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  อ่านออก
เขียนคล่องทั ้งภาษาไทยและภาอังกฤษ 
รวมทัง้สามารถเขยีนเพื่อการสือ่สารได ้รวมทัง้
ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งผลใหน้ักเรยีนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนในทุก
ระดบัทุกสาระการเรยีนรู้ อยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 ทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระที่ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง มสีมรรถภาพทางกาย
และน ้าหนกัสว่นสงูตามเกณฑ ์มรีะเบยีบวนิยั  
รกัเมตตา ซื่อสตัย ์กตญัญ ูอยู่อย่างพอเพยีง  
ตามอตัลกัษณ์ ๔ ของโรงเรยีนเป็นที่ยอมรบั
ของสงัคม 
 
 

ด้านคณุภาพผู้เรียน 
          ๑. นักเรยีนในระดบัชัน้ ป.๑-๖ ยงัต้อง
พัฒนาการอ่านและเขียนให้อ่านออกเขียน
คล่องทุกคน รอ้ยละ ๑๐๐ 
          ๒. นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 ต้องเร่งพัฒนาใฝ่รู้ใฝ่เรยีนเพื่อให้มีคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ทุกกลุ่ม
สาระใหส้งูกว่าระดบัชาต ิ   
 ๓. นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
๑-๓ ยงัต้องไดร้บัการส่งเสรมิในด้านทศัคตทิี่ด ี
ต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลค่านิยมต่างชาติ
จนเกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืมวฒันธรรม
อนัดงีามของชาต ิ
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ



๒๘ 
 

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการบริหาร
และการจดัการอย่างเป็นระบบ  โรงเรยีนไดใ้ช้
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายเช่น  การ
ประชุมแบบมสีว่นร่วม  การประชุมระดมสมอง  
การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมใน
การก าหนดวสิยัทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่
ชดัเจน  มกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษ า แผนปฏิบัติก ารป ระจ า ปี   ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพ
ปัญหา ความต้องการพฒันาและนโยบายการ
ปฏริูปการศกึษาที่มุ่งเน้นการพฒันาให้ผู้เรยีน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ต าม
หลกัสูตรสถานศกึษาครูผู้สอนสามารถจดัการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการ
นิ เทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัด
การศกึษา  และโรงเรยีนไดใ้ชก้ระบวน วจิยัใน
การรวบรวมข้อมูลเพื่ อใช้ เป็นฐานในการ
วางแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.  สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืของผูม้ี

ส่วนเกี่ยวขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน
ใหม้คีวามเขม้แขง็ มสี่วนร่วมรบัผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพ  
การจดัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั 
          ครมูคีวามตัง้ใจมุ่งมัง่ในการพฒันาการ
สอนโดยจดักิจกรรมให้นักเรยีนได้เรยีนรู้โดย
การคดิได ้ปฏบิตัจิรงิ ครูจดัท าวจิยัในชัน้เรยีน
เพื่ อห านวตกรรมส าหรับแก้ ปัญ หาและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรยีนควบคู่กับการ
ปลูกฝังคุณธรรมตามอตัลกัษณะ 4 และได้รบั
การนิเทศติดตามจากฝ่ายวิชาการโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั 

๑. ส่ง เสริม ให้ค รูพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่อเนื่อง 

และสร้างนวตกรรมใหม่ๆเพื่อการเรียนการ
สอน 

๒. ครูควรน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จดัการ 

เรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

ด้านการประกนัคณุภาพภายในท่ีมี ด้านการประกนัคณุภาพภายในท่ีมี



๒๙ 
 

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
ประสิทธิผล 
          ค รู มี ค ว า ม ตั ้ ง ใ จ มุ่ ง มั ่น ใน ก า ร
พฒันาการสอน  โดยจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนได้
เรียนรู้ โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง  มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้
นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรยีนมสี่วนร่วม
ในการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้และนักเรยีนโรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์
ได้เป็นที่ยอมรับของชุมชนในเรื่องวิชาการ
ควบคู่กบัคุณธรรม 

ประสิทธิผล 
           ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามี
สว่นร่วมในการจดักจิกรรมใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู้
มากกว่านี้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง  
 
 
 

 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

๑.  การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการพฒันาผู้เรยีนให้เขม้ขน้ เพื่อให้มคีะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET สูงกว่าระดบัชาติและมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ทุก
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

๒.  การส่งเสรมิให้ครูเหน็ความส าคญัของการจดัการเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั
การจดัท าการวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 

๓.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ 
มอบหมาย  
ตดิตามผลการน าไปใชแ้ละผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง  

๔.  การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นโรงเรยีนทีส่รา้งคนดขีองสงัคมควบคู่กบัความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพฒันาครผููส้อนในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนใน
ศตวรรษที๒่๑ 
 ๒. พฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนคุณธรรมโดยเน้น อตัลกัษณ์ ๔ ของโรงเรยีน 
 ๓. การสรา้งขอ้สอบและสือ่นวตกรรมทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูต้ามการ
ประเมนิ O-NET 



๓๐ 
 

ส่วนท่ี ๔ 

ภาคผนวก 

 

- ผลการประเมนิภายนอกรอบสาม  
- มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศกึษา  
- ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายใน

สถานศกึษา  
- หนงัสอืใหค้วามเหน็ชอบรายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 



 
 

ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา  มกีารประเมนิ  ๓ ดา้น คอื ผูบ้รหิาร ดา้นคร ูและดา้น
ผูเ้รยีนซึง่สรุปผลการประเมนิโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปนี้ 
 
ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดบัขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

ระดบัคุณภาพ 

ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี ดมีาก 

ด้านผู้เรียน     
มาตรฐานที ่๑  ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึ

ประสงค ์

  ✓  

มาตรฐานที ่๒  ผูเ้รยีนมสีุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจติ
ทีด่ ี

  ✓  

มาตรฐานที ่๓  ผูเ้รยีนมสีุนทรยีภาพ และลกัษณะนิสยัดา้น
ศลิปะ ดนตร ีและกฬีา                    

   ✓ 

มาตรฐานที ่๔  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิ
สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ คดิแกปั้ญหา มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์คดิไตร่ตรองและมี
วสิยัทศัน์ 

  ✓  

มาตรฐานที ่๕  ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตาม
หลกัสตูร 

  ✓  

มาตรฐานที ่๖  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

   ✓ 

มาตรฐานที ่๗  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท างาน รกัการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ี
ต่ออาชพีสุจรติ 

  ✓  

ด้านคร ู     

มาตรฐานที ่๘  ครมูคีุณวุฒ ิ/ ความรูค้วามสามารถตรงกบั
งานทีร่บัผดิชอบ และมคีรเูพยีงพอ 

  ✓  

มาตรฐานที ่๙  ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอนอย่างมปีระสทิธภิาพ และเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

  ✓  

ด้านผู้บริหาร     



 
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

ระดบัคุณภาพ 

ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี ดมีาก 

มาตรฐานที ่๑๐ ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถใน
การบรหิารจดัการ 

  ✓  

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศกึษามกีารจดัองคก์รโครงสรา้ง และ
บรหิารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุ
เป้าหมายการศกึษา 

  ✓  

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมและการเรยีน
การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

   ✓ 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศกึษามหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน
และทอ้งถิน่ มสีือ่การเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรู ้

  ✓  

มาตรฐานที ่๑๔ สถานศกึษาสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความ
ร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 

  ✓  

 
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ           รบัรอง           ไม่รบัรอง 
 
 

 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคณุภาพรายนอกรอบสาม 

 จดุเด่นด้านผู้เรียน  
 ปฐมวยั ผู้เรยีนเป็นผู้มวีนิัย มคีวามรบัผดิชอบปฏบิตัติามขอ้ตกลงร่วมกนั มคีวามซี่อสตัย์ 
กตญัญู มคีวามเมตตา มคีวามรู้สกึที่ดีต่อผู้อื่น มมีารยาทตามวฒันธรรมไทย ร่างเรงิแจ่มใส มมีนุษย
สมัพนัธด์ ีมสีุนทรทีางศลิปะ การเคลื่อนไหวออกก าลงักาย มคีวามรูท้กัษะตามหลกัสตูร มคีวามสามารถ
ในการท ากจิกรรมเล่นร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ 
 ประถม/มธัยมศกึษา ผูเ้รยีนมวีนิัย ความรบัผดิชอบ ซีอ่สตัย ์มสีมัมาคารวะ สุขภาพแขง็แรง 
ร่าเรงิ แจ่มใส มมีนุษยสมัพนัธ์ดี มคีวามมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ และกฬีา มทีกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัการเรยีนรู้ พฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

 จดุท่ีควรพฒันาด้านผู้เรียน 
 ปฐมวยั น ้าหนกัและส่วนสูงของผูเ้รยีนยงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข ความสนใจใฝ่รู ้รกัการอ่าน ความกระตอืรอืร้นในการเรยีนรู้สิง่ต่าง รอบตวั พฤตกิรรมการ
รบัประทานอาหารทีไ่ม่มคีุณค่าทางอาหาร เช่น ขนมกรุบกรอบ 
 ประถม/มัธยมศึกษา ทักษะกระบวนการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สรา้งสรรค ์และคดิอย่างมวีจิารณญาณ ความรูแ้ละทกัษะในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 



 
 
 จดุเด่นด้านคร ู 
 ครูปฐมวยั ครูมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัผู้ปกครอง รกัและเมตตาผู้เรยีน
อย่างดียิง่ มคีวามสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ปกครองมคีวามรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจดัการศึกษาปฐมวยั มี
ความสามารถจดัประสบการณ์เรยีนรู ้โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 ครูประถม/มธัยมศกึษา ครูมคีุณธรรมจรยิธรรมปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่
ดแีก่ผูเ้รยีน มคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อผูป้กครอง มคีวามมุ่งมัน่และอุทศิเวลาในการพฒันาและดแูลช่วยเหลอื
ผูเ้รยีนอย่างดยีิง่มคีวามรูแ้ละทกัษะในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 
และสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิทัง้โรงเรยีน 
 จดุท่ีควรพฒันาด้านคร ู
 ครูปฐมวยั การประเมนิพฒันาการของผู้เรยีนวธิกีารไม่หลายหลาย กานน าผลการประเมนิ
พฒันาการของผูเ้รยีนมาปรบัการจดัประสบการณ์และแกไ้ขปรบัปรุงสง่เสรมิผูเ้รยีน 
 ครูประถม/มธัยมศึกษา การจดัการเรยีนรู้ยงัใช้เทคนิควธิีที่ไม่หลากหลาย ยงัเน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งความรู้ความจ าเป็นหลกั การจดัการเรยีนรู้ยงัไม่เน้นกระบวนการเรยีนรู้ การปฏบิตัิจรงิ 
การทีผู่เ้รยีนไดม้ ี 
ปฏสิมัพนัธก์บับุคคลและสิง่แวดลอ้มรอบตวั การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา 
 จดุเด่นด้านผู้บริหาร 
 ผูบ้รหิารเป็นผูม้คีุณธรรมจริยธรรม มจีรรยาบรรณวชิาชพีผูบ้รหิาร เป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บั
ครูและผู้เรียน ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้
ความส าคญักบัการสง่เสรมิใหค้รแูละผูเ้รยีนเป็นคนด ีมคีุณธรรมจรยิธรรม ใหค้วามส าคญักบังานวชิาการ 
เน้นการบรหิารจดัการเพือ่น าไปสูคุ่ณภาพผูเ้รยีนดา้นวชิาการเป็นหลกั มรีะบบการควบคุมคุณภาพทีด่ ีมี
ระบบการก ากบัตดิตาม นิเทศ และประเมนิผลที่มปีระสทิธภิาพ มกีารบรหิารจดัการทีค่ล่องตวั ส่งเสรมิ
ใหม้แีหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาอย่างหลากหลายและเพยีงพอ 
 จดุท่ีควรพฒันาด้านผู้บริหาร 
 การบรหิารแบบมสีว่นร่วม ผูเ้กีย่วขอ้งยงัมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการน้อย การบรหิารโดย
ใช้องค์คณะบุคคลยงัไม่มมีากนัก ความสมัพนัธ์กบัชุมชนตลอดจนการส่งเสรมิการใช้แหล่งเรยีนรู้ใน
ชุมชน และภูมปัิญญาท้องถิ่นการจดัการเรียนรู้ ยงัขาดการจดัแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบัชุมชนท้องถิ่นใน
สถานศกึษา 

  
 
 
 



 

 
ประกาศโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์ 

เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาการก าหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาและแนวทางการประเมินคณุภาพ

(เพ่ิมเติม) 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาบรุีรมัย ์เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



ค าน า 
 

โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ ไดใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรื่อง ก าหนด
หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานนโยบายการ
ปฏริูปการศกึษาในทศวรรษทีส่องทีก่ าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตรอ์ย่างชดัเจนในการพฒันาคุณภาพ
คนไทยและการศกึษาไทยในอนาคต รวมทัง้อตัลกัษณ์และจุดเน้นของสถานศกึษามาตรฐานการศกึษา
ขัน้พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้ได้แก่มาตรฐานการศึกษา ขัน้พื้นฐานและมาตรฐาน
การศกึษาเป็นต้นไป โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์ จึงปรบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดงักล่าวโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานและการมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้งทัง้บุคลากร
ทุกคนในโรงเรยีน ผูป้กครองและประชาชนในชุมชนใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกนัเพื่อนาไปสู่การพฒันา
คุณภาพมาตรฐานการศกึษาการประเมนิคุณภาพภายในและเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก  
โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์ ขอขอบคุณคณะทางานพฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษาทุกท่านที่
ร่วมระดมความคดิพจิารณาจดัทามาตรฐานการศกึษาเพิม่เติมที่เป็นจุดเน้นให้สอดคล้องกบัระดบัเขต
พื้นที่การศึกษาในครัง้นี้และหวงัว่าเอกสารฉบบันี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บรหิารสถานศกึษาครูผู้สอน
และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในการดาเนินงานใชม้าตรฐานการศกึษาเพื่อการพฒันาส่งเสรมิสนับสนุนก ากบั
ดแูลและตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาทีส่ง่ผลถงึคุณภาพผู้เรยีนต่อไป  
 
 
 
 
 

    ( นางสาวจ าเนียร บุญทนั )  
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์  

มถิุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

เร่ือง           หน้า 
- ประกาศการใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ๑ 
- ก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบั  ๓ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

.............................................................. 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีป่รบัปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานนโยบายการปฏริูปการศกึษาในทศวรรษทีส่องทีก่ าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตรอ์ย่างชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศกึษาไทยในอนาคต รวมทัง้อตัลกัษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงปรบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและการมสี่วนร่วมของ
ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้บุคลากรทุกคนในโรงเรยีน ผูป้กครองและประชาชนในชุมชนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรบัการ
ประเมนิคุณภาพภายนอก  

โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ จงึประกาศการใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการประเมนิคุณภาพภายใน  

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑ เดอืน มถิุนายน พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

 

 
     ( นางสาวจ าเนียร บุญทนั )  

          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์ 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

.............................................................. 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีป่รบัปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา นโยบายการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที่สอง
ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทัง้อตัลกัษณ์และจุดเน้นของสถานศกึษา โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ จงึปรบัมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพฒันาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้บุคลากรทุกคนในโรงเรยีน ผูป้กครองเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา
การประเมนิคุณภาพภายในและเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก  

เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ มคีุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรยีนจงึได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาของ
สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการประเมนิคุณภาพภายใน  

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑ เดอืน มถิุนายน พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

 

 
     ( นางสาวจ าเนียร บุญทนั )  

          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 



การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรียน   
๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ ตาม
เกณฑข์องแต่ละระดบัชัน้ 

๘๐.๕ ดเียีย่ม 

      ๒) ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแกปั้ญหา  

๘๑.๕ ดเียีย่ม 

      ๓) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๘๒.๕ ดเียีย่ม 
      ๔) ความกา้วหน้าทางการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา ๗๘.๕ ด ี
      ๕) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ ๖๔ พอใช ้
      ๖) ความพรอ้มในการศกึษาต่อ การฝึกงานหรอืการท างาน ๘๐.๕ ดเียีย่ม 
๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน   
      ๑) การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด โดยไม่ขดักบั
กฎหมายและวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม 

๘๒.๕ ดเียีย่ม 

      ๒) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย  ๘๒.๕ ดเียีย่ม 

      ๓) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๒.๕ ดเียีย่ม 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสงัคม ๘๒.๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

  

      ๑) การมเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน  ๔ ดเียีย่ม 

      ๒) การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ๔ ดเียีย่ม 

           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รยีน
รอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 

๔ ดเียีย่ม 

           ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวาม
เชีย่วชาญทางวชิาชพี  

๔ ดเียีย่ม 

           ๒.๓ การวางแผนการบรหิารและการจดัการขอ้มลูสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

๔ ดเียีย่ม 

           ๒.๔ การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อ
การจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

๔ ดเียีย่ม 

     ๓) การมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดั ๔ ดเียีย่ม 



การศกึษาใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน 
     ๔) การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษา  ๔ ดเียีย่ม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 

  

     ๑) การมกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นร่วม ๘๒.๕ ดเียีย่ม 

     ๒) การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ ๘๒.๕ ดเียีย่ม 

     ๓) การตรวจสอบและประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ  
และมปีระสทิธภิาพ 

๘๒.๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล   
     ๑) การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดั
การศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 

๔ ดเียีย่ม 

 



 
ค ำสัง่โรงเรียนมำรียอ์นุสรณ์ 

ท่ี …๔๑…/ ๒๕๖๐ 
เร่ือง      แต่งตัง้คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
         ตามทีม่ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ลงวนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์จงึ
ปรบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของการ
พฒันาตามมาตรฐานการศกึษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ทางโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการดงักล่าว   เพือ่ท าหน้าที ่ ตดิตาม 
รวบรวม เอกสาร  หลกัฐาน  ขอ้มลู ร่องรอย ทีป่รากฏในแต่ละมาตรฐาน ตามรายละเอยีดของมาตรฐาน
การประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ยคณะกรรมการดงัต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน/คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

1. บาทหลวงดร. เอกชยั    ชนิโคตร  ผูจ้ดัการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์        
2. ซสิเตอรจ์ าเนียร       บุญทนั              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์           
3. นางสาวสุภารตัน์  เหลอืงรตันวมิล   รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ   
4. นายสมบตั ิ     พมิพจ์นัทร ์  รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป           
5. นางพศิมยั      นพคุณ              ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายจติตาภบิาลและสง่เสรมิวนิยั  
6. นางภรติพร     นวลเท่า  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบุคลากร 
7. นางปิยะนุช     สงัขท์องหลาง  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายงบประมาณ  

 
มีหน้ำท่ี     ใหค้ าปรกึษาอ านวยความสะดวก  ในการด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ  
 
 
 
 
 
 



๒. คณะกรรมกำรประเมินคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
 ๒.๑  นางสาวจ าเนียร บุญทนั    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายวรีะวฒัน์ ทรพัยอ์ุดม ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวสุภารตัน์ เหลอืงรตันวมิล  คร ู   กรรมการ 
 ๒.๔  นางสาวล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร์     คร ู   กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวมะล ิทนกระโทก   คร ู   กรรมการ 
 
๓. คณะกรรมกำรรบัผิดชอบมำตรฐำน   
 มำตรฐำนท่ี  ๑  ด้ำนคณุภำพของผู้เรียน  (นำงสำวสุภำรตัน์  เหลืองรตันวิมล) 
  ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   ๑.๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิด 
ค ำนวณตำมเกณฑ์ 
    ๑. นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร์   
    ๒. นางสาวมะล ิทนกระโทก 
    ๓. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
    ๔. นางสาวภรภทัร แก่งสนัเทยีะ 
    ๕. นางดวงจนัทร ์ชุบรมัย์ 
    ๖. นางกลิน่แกว้ ทะสุนทร 
    ๗. นางเยาวมาลย ์บุญผาง 
   ๑.๑.๒ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย 
    ๑. นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร์   
    ๒. นางสาวมะล ิทนกระโทก 
    ๓. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
    ๔. นางสาวพจนา ชุ่มเสนา 
    ๕. นางสาวทศันีย ์ฉ ่าสนัเทยีะ 
    ๖. นางนตัยา โซ่ไธสง 
   ๑.๑.๓ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
    ๑. นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร์   
    ๒. นางสาวมะล ิทนกระโทก 
    ๓. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
    ๔. นางสาวรพพีร จ าปาพนัธ ์
    ๕. นางนภาพร บตัรประโคน 
    ๖. นางสาวปวณีา สาระถ ี



   ๑.๑.๔ ควำมกว้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
    ๑. นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร์   
    ๒. นางสาวมะล ิทนกระโทก 
    ๓. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
    ๔. นางสาวสุมติรา ปลืม้กมล 
    ๕. นางสาวยุภาพร สอวหิก 
    ๖. นางสาวโสรญา สอีุเป 
    ๗. นายเทพตรชีา ศรคีุณ 
    ๘. นางนตัยา โซ่ไธสง 
   ๑.๑.๕ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนและพฒันำกำรจำกผลกำรวดัระดบัชำติ 
    ๑. นางสาวมะล ิทนกระโท ก 
    ๒. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
    ๓. นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร์  
    ๔. นางสาวปวณีา สาระถ ี
    ๕. นางสาวปราณี แสงรมัย ์
    ๖. นางอนงรตัน์ ขยนัชุมนุม 
    ๗. นายชาญวติ รอตภยั 
   ๑.๑.๖ ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 
    ๑. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
    ๒. นางสาวมะล ิทนกระโท ก 
    ๓. นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร์  
    ๔. นายโยธนิ เกดิสมบูรณ์ 
    ๕. นางสาวสุวนันท ์วนัทะมาตย์ 
    ๖. นางสาวศรินิันท ์ดวงนิล 
    ๗. นายอรรถโกวทิ ไชยประเสรฐิ 
  ๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน  (นำงภริตพร  นวลเท่ำ) 
   ๑)  กำรมีคณุลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขดั
กบั 

กฎหมำยและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
1. นางพศิมยั  นพคุณ 
2. นางสาวดวงพร  พรสาร 
3. นางสาวพรรณทพิา เสนาโนฤทธิ ์
4. นางมลฤด ี  เฮงขวญั 
5. นางวงศจ์นัทร ์  จนัทรศ์ริ ิ



6. นายวนัชยั   ดแึฮ 
7. นางสาวจนัทมิา  พนัธม์ณี 
8. MRS.MARY ANN MERCOLITA 
9. นายกฤษวรพทัธ์  รชัธนัยญ์าเศวต 
10. นางวจิติร    อาสาสุข 
11. นางปารชิาต ิ  วาปีโส 
๒) ควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 

      ๑.  นางมนทกานต์  ดาทอง 
      ๒.  นางสาววรลกัษณ์  กรีตัน์ 
      ๓. นางสาวพชัรนิทร์ พวงเพช็ร 
      ๔. นางสมพศิ  หมวดประโคน 
      ๕.  นางสาวจริุดาภรณ์ เพิม่สุขพฒัน์ 
      ๖.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร 

   ๓) กำรยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
     ๑.   นางภรติพร  นวลเท่า 
     ๒.   นางสาวสาลนิี  เชื่อมรมัย ์
     ๓.   นางสาวปัณณ์ธาร ี ศรแีกว้ 

4. นางพรรณี  คนืด ี
5.  นางสาวตรรีตัน์  ประทุมตร ี
6. นางอรด ี  ศรรีตัน์  
7. นายธรรมธาราธาร เขม็บุปผา 
8. นางละออง  แว่นศลิา 

๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลกัษณะจิตสงัคม 
1. นางสาวพมิรดา  แวดลอ้ม 
2. นางเพญ็ศร ี  มะนิตรมัย ์
3. นายสมจติร  เวยีงใต ้
4. นายสริชิยั  ค าพสิมยั 
5. นางสาวฤทยัรตัน์ แซ่เฮง 
๗.    นางปรยีาภรณ์  มาตหนองแวง 
๘.    นางสาวอภญิญา วชิยัรมัย ์
๙.    นางสาวจตุพร  ผมท า 

๕)  มีคณุลกัษณะอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและทรพัยำกรธรรมกำร 
1.  นายจตุพล  อ่อนสทีนั 
2. นางสาวสุรชัวด ี  พริยิะตระกูล 



3. นางสมใจ  เฮาประโคนมงคล 
4. นางวรนิทร  เอบิอิม่ 
5. นางสาวละอองศร ี สุขทว ี
๖.   นางสาวสายสุณี  เขยีวรมัย ์
๗.   นายสาโรจน์  บูชารมัย ์
๘.   นางสุชาดา  มะโมทะโก 
๙.   นางสาวจริาภรณ์ ประโมทะโก 
๑๐.   นายฐาปนจั  ขรีมัย ์
๑๑.   นายประชาสนัต ์ ส าเรยีนรมัย ์

๖)  มีคณุลกัษณะท่ีดีงำม รกัเมตตำ  ซ่ือสตัย ์ กตญัญ ู อยู่อย่ำงพอเพียง 
1. นายชนเทพ  สงัขท์องหลาง 
2. นางสาววนัทนา  แผว้พลสง 
3. นายวริชั   หมวดประโคน 
4. นางสาวภารณิี  วรรณทว ี
5. นางสาวธญัจริา  ทองเรอืง 
6. นางสาวปารว ี  ชมโคกกรวด 
7. นางสาวอ าไพ  เภาตนะ 
8. นายกวพีงษ์  พลเสพ 
9. นายตณัตกิร  สุขศร ี
10. นายอ านวย  สงัขท์องหลาง 
11. นางจรีะวรรณ  เดชสนัเทยีะ 
12. นายโสฬส  โพธิศ์ร ี
13. นายกติตศิกัดิ ์  ศรจนัทร ์
14. นางสาวฉตัรแกว้ เปกรมัย ์

 
 
 มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (นำยสมบติั 
พิมพจ์นัทร)์ 
  ๑.  กำรมีเป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถำนศึกษำกำหนดชดัเจน 

1. นายสมบตั ิ  พมิพจ์นัทร ์
2. นางสาวกลัยา มัง่คัง่ 
3. นายกฤษณ์กร จรดรมัย ์
4. นายสุพจน์  มลูรงัส ี
5. นางสาวปิยะมาศ ทองทัว่ 



๖.  นางสาวอนงค ์ คอนรมัย ์
6. นางสาวจติรลดา โสนะชยั 
 

  ๒. กำรวำงแผนพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   ๒.๑ กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรท่ีเน้นคณุภำพของผู้เรียน
รอบ 

ด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรปูธรรม 
   ๑.  นางสาวสุภารตัน์ เหลอืงรตันวมิล 
   ๒.  นางสาวรพพีร จ าปาพนัธ ์
   ๓.  นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
   ๔.  นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร ์
   ๕.  นางสาวมะล ิ ทนกระโทก 
   ๖.  นางสาวชญัญานุช  เกดิผล 
   ๗. นางสาวสุรนิทร ฉลาดเจน 
   ๘. นางสาวชลละดา ชวิรมัย์ 
   ๒.๒ กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพฒันำครแูละบุคลำกรให้มีควำม
เช่ียวชำญ 

ทำงวิชำชีพ 
๑.  นางวลิาวลัย ์ บุญน าพา 
๒.  นางเมทนิี  ราชวงศ์ 
๓.  นางสาวดวงพร เขม็ทอง 
๔.  นางสาวดวงตา อรุณรมัย ์
๕.  นายกฤตภาส  ฉะพรรณรงัส ี

  ๒.๓ กำรมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรบัผิดรบัชอบต่อผล 
                กำรจดักำรศึกษำให้มี คณุภำพและได้มำตรฐำน 

๑.  นางรวงทอง  ศรศีุภมติร 
๒.  นางสาวจรรยา คนชุม 
๓.  นางสาวชัราภรณ์ ฉนัทปัญญา 
๔.  นางปุณณิศา นพคุณ 
๕.  นางสาวศุภลกัษณ์ วาปีกงั 

2.2.4  กำรก ำกบั ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 
1. นายสมบตั ิ  พมิพจ์นัทร ์
2. นางสาวกลัยา มัง่คัง่ 
3. นายกฤษณ์กร จรดรมัย ์



4. นางปิยะนุช  สงัขท์องหลาง 
5. นายจกัรภทัร ศรอีนิทร ์
6. นางสาวศรนินา แกว้สเีคน 

มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  (นางล าเพยพรรณ  
พมิพจ์นัทร)์ 

 ๓.๑ กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๑.  นางสาวสรุนิทร ฉลาดเจน 
   ๒.  นางสาวปานทพิย ์ กล่อมรมัย ์
   ๓.  นางสาววชริาพรรณ ระตาภรณ์ 
   ๔.  นายอรรถโกวทิ ไชยประเสรฐิ 
   ๕.  นางทศันีย์  ฉ ่าสนัเทยีะ 
   ๖.  นางชลละดา  ชวิรมัย์ 
   ๗.  นางสาวชญัญานุช เกดิผล 
   ๘.  นางสาวสุวนันท์ วนัทะมาตย ์  

๓.๒ กำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  
   ๑. นางสาวชลละดา ชวิรมัย์ 

๒. นางเยาวมาลย ์บุญผาง 
๓. นางสาวปานทพิย ์กล่อมรมัย์ 
๔. างสาววชริาพรรณ ระตาภรณ์ 
๕. นางสาวสุรนิทร ฉลาดเจน 
๖. นายอรรถโกวทิ ไชยประเสรฐิ 
๗. นางสาวศรินินัท ์ดวงนิล 
๘. นางสาวชญัญานุช เกดิผล 
๙. นางอนงคร์ตัน์ ขยยัชุมนุม 
๑๐. นางสาวยุภาพร สอวหิก 
 

๓.๓ กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
และมี 

     ประสิทธิภำพ  
   ๑.  นางสาวชญัญานุช เกดิผล 
   ๒.  นางสาวศรินิันท์ ดวงนิล 
   ๓.  นางนภาพร  บตัรประโคน 
   ๔.  นางพจนา  ศรกีระทุ่ม 
   ๕.  นางภรภทัร  แก่งสนัเทยีะ 



๖.  นางสาวสุรนิทร ฉลาดเจน 
   ๗.  นางสาวโสรญา ศรอีุเป 
   ๘. นางสาวชลละดา  ชวิรมัย์ 
  ๓.๔ กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ๑.  นางล าเพยพรรณ พมิพจ์นัทร ์
   ๒.  นางดวงจนัทร์ ชุบรมัย ์

๓.  นางกลิน่แกว้ ทะสุนทร 
7. นางสาวปิยะนุช ทองทัว่ 
8. นายภาณุพงษ์ สายหงษ์ 
9. นางสาวหนึ่งฤทยั วเิศษนคร 
10. นายสริภิพ  วาปีโส 

มำตรฐำนท่ี ๔ ระบบกำรประกนัคณุภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล (นำงสำวดวงใจ  แสน
กล้ำ) 

1. นางสาวดวงใจ แสนกลา้ 
2. นางสาวดารารตัน์ อตัโยโค 
3. นางสาวรศัม ี ทริอดรมัย ์
4. นายสุรเสกข ์ อนิทรป์ระโคน 
5. นางวลิาวลัย ์ บุญน าพา 
6. นางเมทนิี  ราชวงศ์ 
7. นางสาวดวงพร เขม็ทอง 
8. นางสาวดวงตา อรุณรมัย ์
9. นายกฤตภาส ฉะพรรณรงัส ี

 

 ทัง้นี้ ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัค าสัง่ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความตัง้ใจเกดิผลดแีก่โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ หากเกดิ
ปัญหาหรอือุปสรรคประการใด ใหร้ายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาทราบ เพือ่หาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 
  

สัง่  ณ  วนัที ่ ๒๖  เดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑    
 
 
 
    ลงชื่อ 
                    (ซสิเตอรจ์ าเนียร บุญทนั) 

          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 



 
 
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนมำรียอ์นุสรณ์ 
ท่ี   89     / ๒๕๖๑ 

เร่ือง   แต่งตัง้คณะท ำงำนจดัท ำรำยงำนประเมนิตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๐ 
 
  

ดว้ยโรงเรยีนมำรยีอ์นุสรณ์ ไดด้ ำเนินกำรประกนัคุณภำพภำยใน ตำมนโยบำย 
กระทรวงศกึษำธกิำร และของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำบุรรีมัย ์เขต ๑ เพือ่ให้
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงค ์จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจดัท ำ
รำยงำนคุณภำพกำรศกึษำประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๐ เพือ่สนองผลงำนต่อตน้สงักดัและ
สำธำรณชนไดท้รำบ ดงันี้ 

 
๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
 ๑.   บำทหลวงดร.เอกชยั   ชณิโคตร  ผูจ้ดักำรโรงเรยีนมำรยีอ์นุสรณ์  
 ๒.   ซสิเตอรจ์ ำเนียร  บุญทนั  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนมำรยีอ์นุสรณ์  
 ๓.   นำงสำวสุภำรตัน์    เหลอืงรตันวมิล รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร  
 ๔.   นำยสมบตั ิ    พมิพจ์นัทร ์ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรทัว่ไป  
 ๕.   นำงพศิมยั    พคุณ   ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยจติตำภบิำลและสง่เสรมิวนิยั 
 ๖.   นำงภรติพร  นวลเท่ำ  ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบุคลำกร 
 ๗.   นำงปิยะนุช สงัขท์องหลำง ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยงบประมำณ 

หน้าที ่  ใหค้ ำปรกึษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๑.  นำงสำวสุภำรตัน์ เหลอืงรตันวมิล  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยสมบตั ิ  พมิจนัทร ์  กรรมกำร 
 ๓.  นำงพศิมยั  นพคุณ   กรรมกำร 
 ๔.  นำงล ำเพยพรรณ พมิพจ์นัทร ์  กรรมกำร 
 ๕.  นำงดวงจนัทร์ ชุบรมัย ์  กรรมกำร 
 ๖.  นำงรวงทอง  ศรศีุภมติร  กรรมกำร 



 ๗.  นำงกลิน่แกว้ ทะสุนทร  กรรมกำร 
 ๘.  นำงพรรณี  คนืด ี   กรรมกำร 
 ๙.  นำงสำวมะล ิ ทนกระโทก  กรรมกำร 
 ๑๐.  นำงสำววรลกัษณ์ กรีตัน์   กรรมกำร 
 ๑๑.  นำงปิยะนุช สงัขท์องหลำง  กรรมกำร 
 ๑๒.  นำงสำวปรำณี แสงรมัย ์  กรรมกำร 
 ๑๓. นำงสำวรพพีร จ ำปำพนัธ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  วเิครำะหจ์ดัเตรยีมขอ้มลูและจดัท ำรำยงำนประเมนิตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศกึษำ 
๒๕๖๐ของโรงเรยีนมำรยีอ์นุสรณ์ทีร่บัผดิชอบสรุปขอ้มลูใหด้ ำเนินกำรไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย มี
ประสทิธภิำพ และสมัฤทธิผ์ลใหเ้สรจ็ทนักำรใชง้ำน 

๓. ฝ่ำยจดัเรียงพิมพเ์ข้ำเล่ม 
 ๑.  นำงสำวรพพีร จ ำปำพนัธ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ พมิพร์ำยงำนและจดัเรยีงล ำดบังำนรำยงำนประเมนิตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศกึษำ 
๒๕๖๐  พรอ้มเขำ้รปูเล่มสะดวกต่อกำรน ำไปใชต้่อไป 
 
 ใหค้ณะกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบกำรแต่งตัง้ ปฏบิตัหิน้ำที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหด้ ำเนินไป
ดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงคต์่อไป 
 
  
   สัง่  ณ  วนัท่ี   ๒๖      เดือน   เมษำยน     พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
      
                

ลงช่ือ  
                                                                       (  ซิสเตอรจ์ ำเนียร   บุญทนั  ) 
                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรียอ์นุสรณ์ 
 



 
 

๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 
 

เร่ือง   เชิญผู้ทรงคณุวฒิุมาเป็นคณะกรรมการ การประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

เรียน คณุวีระวฒัน์ ทรพัยอ์ดุม 
  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
ดว้ย ทางโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ จะจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR) 

ซึง่เป็นการด าเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา ตามระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในของสถานศกึษา โรงเรยีนใคร่ขอเรยีนเชญิ คุณวรีะวฒัน์   ทรพัยอ์ุดม มาเป็นผูท้รงคุณวุฒขิอง 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๖๐ พรอ้มหนงัสอืนี้  
โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ไดจ้ดัสง่ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
ปีการศกึษา ๒๕๖๐ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยมายงัท่าน 
 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
        ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
                    (นางสาวจ าเนียร บุญทนั) 
                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 



 
 

หนังสือให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 
  ตามทีโ่รงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และน าเสนอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ขา้พเจา้และคณะ
กรรมการบรหิารโรงเรยีนไดศ้กึษารายละเอยีดของรายงานประจ าปี ปรากฏว่ามคีวามเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 
  ขา้พเจา้และคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา จงึใหค้วามเหน็ชอบรายงานประจ าปี
การศกึษา ๒๕๖๐ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ ขอใหท้างโรงเรยีนไดน้ าผลการ
ด าเนินงานไปพฒันาคุณภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานตามทีก่ าหนดไว ้และรายงานต่อหน่วยงานตน้
สงักดัและสาธารณชน 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ........................................... 
             (นางสาวจ าเนียร บุญทนั) 
      ประธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 


