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คำนำ 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่ง
มีองค์ประกอบ ๒  ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ รายการผลการประเมิน
ตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการทำเอกสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 
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สารบัญ 

                                    หนา้ 
 

คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 

ส่วนที ่๑ บทสรุปของผู้บริหาร        ๑ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      ๑ 
 ตอนที่ ๒ การนำเสนอผลการประเมินตนเอง     ๑ 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเอง       ๗ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      ๗
 ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     ๙ 
 ตอนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนา              ๓7 
 บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑     ๔5 

ภาคผนวก                   ๕6 
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา           ๕7 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา            ๖๕ 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม               ๗3 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๗7 
- สรุปการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓        ๘4  
- ผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร  ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
     ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑              ๘5 
- เกียรติประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์             ๘6 
- แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔           ๙2 
- แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑             ๙7 
- คู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑             ๙8 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑                      99   
- รายงานการวิจัย “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา            

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                                                                ๑๐0 
- การเป็นวิทยากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑      ๑๐1 
- การขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑        ๑๐3 
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สารบัญ (ตอ่) 

 

ภาคผนวก                     
- ตัวอย่างสื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้        ๑๐7

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเจคคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๔๖๑ 
- ประมวลภาพกิจกรรม                      126 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่  ๑ : ผลการประเมินตนเอง ๑ 
ตารางที่   ๒ : ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ๗ 
ตารางที่   ๓ : ข้อมูลนักเรียน ๘ 
ตารางที่   ๔   สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๐ 
ตารางที่   ๕ : แสดงคะแนนประเมินความสามารถในการอ่าน ของนักเรียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ 
ตารางที่   ๖ : สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียน 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๑ 
ตารางที่   ๗ : แสดงผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน 
                 ชั้น ป.๑ – ๖ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ๑๒ 
ตารางที ่  ๘ : แสดงผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน 
                 ชั้น ม.๑ – ๓ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ๑๒ 
ตารางที ่  ๙  แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน 
                 การคิดคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๓ 
ตารางที่ ๑๐ : แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน 
                  การคิดคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๓ 
ตารางที่ ๑๑ : แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน 
                  การคิดคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑3 
ตารางที่ ๑๒ : แสดงผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านคำนวณ 14 
ตารางที่ ๑๓ : แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา  
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๑               14 
ตารางที่ ๑4   แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๕ 
ตารางที่ ๑5 : แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้านความสามารถ 
                  ในการใช้เทคโนโลย ี ๑๖ 
ตารางที่ ๑6 : แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
                  วิชาเทคโนโลย ีปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ๑๖ 
ตารางที่ ๑7 : แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)   
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๘ 
ตารางที่ ๑8 : แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนผลการสอบ 
                  ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ๑๘ 
ตารางที่ ๑9 : ตารางแสดงข้อมูลผลสอบ O-NET  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑9 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที ่20 :  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)   
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๙ 
ตารางที่ 2๑ :  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนผลการสอบ  
                   ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ๒๐ 
ตารางที่ ๒2 : ตารางแสดงข้อมูลผลสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๐ 
ตารางที่ ๒3 : แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
                  (เฉพาะวิชา พื้นฐาน) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒2 
ตารางที่ ๒4 :  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
                   (เฉพาะวิชาพ้ืนฐาน) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒3 
ตารางที่ 25 : แสดงคะแนนสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒4 
ตารางที่ ๒6 : แสดงคะแนนสอบ NT  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ๒๔ 
ตารางที่ ๒7 : แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ของนักเรียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๕ 
ตารางที่ ๒8 : แสดงผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ของนักเรียน 
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๖ 
ตารางที่ ๒9 : แสดงผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
                   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๗ 
ตารางที่ 30 : แสดงภาวะโภชนาการของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒8 
ตารางที่ ๓1 : แสดงผลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓7 
ตารางที่ ๓2 : ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔5 
ตารางที่ ๓3 : ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๔8 
ตารางที่ ๓4 : ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ 
                  การจัดการ ๕1 
ตารางที่ ๓5 : ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ 
                  เรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๕4 
ตารางที่ ๓6 : การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๖1 
ตารางที่ ๓7 : ตารางเทียบเคียงเกณฑ์การประเมิน ๖3 
ตารางที่ ๓8 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗3 
 
 

ค 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่ ๓9 : สรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร  ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
                  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ๘5 
ตารางที่ 40 : ข้อมูลการเป็นวิทยากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ๑๐๒ 
ตารางที่ ๔1 : ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ๑๐๓ 

 

ค 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนที่  ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
              โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   รหัส  ๓๑๑๐๐๐๐๓ ที่ตั้ง๑๐๐ หมู่ ๑๓ ถนน  บุรีรัมย์–
บรบือ   ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาโทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๙๘๐,  ๖๑๒-๒๗๔  โทรสาร ๐๔๔-๖๑๓-๙๘๔ 
E–mail   ms_buriram@hotmail.com    Website :  www.ms.ac.th  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๘  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดบุรีรั มย์  ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๑  ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ได้รับรางวัล
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม “รางวัลวัฒน
คุณาธร “ ระดับชาติ ประเภทองค์กร และประเภทเยาวชน คือเด็กชายธีรภัทร  สีโธร์  จากการที่
สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจที่ชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและปรับปรุงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณณ์  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕  เปิดสอนระดับชั้น
ปฐมวัย  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนนักเรียน  ๓,๑๔๐  คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน  
๑๘๐ คน  
 

ตอนที่  ๒  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ดำเนินการการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ในทุกๆ ด้าน และได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑ : ผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน ดีเลิศ 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
   ๑.๒ หลักฐานสนับสนุน  :    โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้สงเสริมและพัฒนาครูมีความรู้และมี
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
จนส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้คุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
โดย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจนส่งผล มี
ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕  การสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  การคิดคำนวณนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ ๑๐๐  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย 
และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ   จาก
การเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการวันวิชาการ OPEN HOUSE 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ยังได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ด้วยเทคนิคการสอนแบบโครงงาน ลงมือปฏิบัติจริง ระดมความคิด และยังส่งเสริมให้ครู
บุคลากรได้มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยมีแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลการดำเนินงาน 
พบนักเรียนร้อยละ ๘๖.๑๘ มีความสามารถความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและการ
สื่อสาร  โดยได้มีการวิเคราะห์ผล สัมฤทฺธิ์ของผู้เรียนย้อนหลัง ๓ ปี เพ่ือจัดทำแผนงานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  จนส่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี
ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๕.๗๗  รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) หรือ  ผลการทดสอบ
อ่ืน ๆ  มีผลสูงกว่าระดับชาติ  จนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านผู้เรียนมากมายตั้งระดับภูมิภาค 
และระดับชาติ 

มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกามีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก  อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู 
บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือพัฒนาความดีไปสู่สังคม โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมระเบียบวินัย  กิจกรรมการคัดแยก  คัดย่อขยะ   กิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมขยะ
เป็นศูนย์   กิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน เศษอาหารเป็นศูนย์   โครงการล้างจานคือล้างใจ  หนึ่ง
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ห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และในปีการศึกษาได้จัดทำการวิจัยใน
ชั้นเรียนเชิงแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์   กิจกรรมการออมกับเครดิตยูเนี่ยน  กิจกรรมจิตอาสา
รักษาความสะอาด   พัฒนาโปรแกรมทำเนียบคนดี  มีจิตอาสา  พัฒนาสังคม  โดยการจัดทำ
โป ร แ ก รม  ส ำห รั บ ให้ ค ะ แ น น นั ก เรี ย น ที่ ท ำ ค ว าม ดี   แ ล ะ บั น ทึ ก เผ ย แ พ ร่ ค ว าม ดี  
(http://tscore.ms.ac.th)  การสร้างจิตอาสา ในสถานศึกษา และโรงเรียน  กิจกรรมช่วยเหลือสังคม  
โครงงานมารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  โครงการคริสต์มาสสู่ชุมชน จน
ส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จากจังหวัด
บุรีรัมย์   รางวัล MOE AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จากระทรวงศึกษาธิการ  รางวัลรางวัลผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร”  ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับการคัดเลือกนำเสนอ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม เสวนาวินัยสร้างชาติ   จากกระทรวงวัฒนธรรม  
และ ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วมเสวนาวินัยสร้าง
ชาติ  “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข 
    ๑.๓  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  :   
   ๑. ด้านผลสัมฤทธิ์จากการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการ
เขียนการสื่อสารการคิดคำนวณโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลดังนี้  

๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จัก 
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถจากการคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา 
อย่างมีเหตุผลเช่น 

๑.๒.๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ  
มอบหมายภาระงานที่นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาหรือ จากสิ่งที่เรียนรู้สามารถนำเสนอได้ 

๑.๒.๒ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถจากกิจกรรมการ 
แข่งขันทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๑.๒.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและสนใจของ 
นักเรียนเช่นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
   ๒. จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ การสื่อสาร และมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่   ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 ๒.๑ ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  

 ๒.๒ หลักฐานสนับสนุน  :  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการบริหารแบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  มี
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง  สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

http://tscore.ms.ac.thg/
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน สถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  เพ่ือให้การ
จัดการศึกษา เน้นผู้ เรียนทุก กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้อง กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียนที่ชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐%  มีการวิจัยสอบถามความถึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ๒๕๖๑ เพ่ือนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
และสามารถเป็นแบบอยางได้ โดยทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ นำไปสู่การ
จัดแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและและชุมชน มีการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศภายใน  เพ่ือนำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยจะ
เห็นได้จากการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็นเฉลี่ย  ๔๘.๗๕ 
ชั่วโมงต่อคน/ปี  และการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้บุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานต่าง ๆ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์วางแผนและจัด
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของ
ชุมชน นักเรียนได้ใช้และศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยมีกิจกรรมซ่อม
บำรุง กิจกรรมสุขาน่าใช้  กิจกรรมใต้ร่มเงาเรามารีย์  กิจกรรมขยะเป็นศูนย์  กิจกรรม Big Cleaning 
Day  กิจกรรมป้ายนิเทศเพ่ืออำนวยต่อการเรียนรู้  กิจกรรมธนาคารขยะ  จัดสภาพแวดล้อม ทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๐  ทำให้เกิดความ
ภูมิใจจนส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล Zero waste school  โรงเรียนปลอดขยะจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุ มชน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนโดยมีการนำเทคโนโลยี ต่อผลการจัดการศึกษสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยมีการใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์ เช่นเว็บไซต์โรงเรียน 
Facebook การนำวิทยุชุมชนมารีย์เรดิโอ (๑๐๕ MHz)  วารสารแผ่นพับของโรงเรียน  ป้ายประกาศ  
ป้ายนิเทศภายในและภายโรงเรียนในการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ครู  บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง 
จากการสรุปความพึงพอใจต่อแผนงานการประชาสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ๙๐.๓๖ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการติดตั้งระบบทีวีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุก
ห้องเรียน  มีการการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี่เพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินพบว่าครูร้อยละ  ๙๒.๓๑  ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

และมาตรฐานจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่างระดับภูมิภาค และระดับชาติ  จากการที่
สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจที่ชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและปรับปรุงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

๒.๓  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  :   

      ๑.  การจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA)   ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  ๒.  การจัดการดำเนินการศึกษาด้วยการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความ
คิดเหน็ โดยใช้การวิจัยองค์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
                     ๓.  การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                     ๔.  มีการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  น่าอยู่  น่าเรียน เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ๓.๑ ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม  

     ๓.๒ หลักฐานสนับสนุน  :  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ดำเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
การพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทำแบบสอบถามการใช้หลักสูตรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กับครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสนับสนุน
ส่งเสริมครูให้ครูผู้สอนมีแนวคิดที่จะสอนน้อยลง เพ่ิมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมากขึ้น ปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนจากเน้นการบรรยายมาก ๆ เป็นการสร้างบรรยากาศและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ มีการออกแบบการเรียนรู้ ที่มีกระบวนการชัดเจนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีการพัฒนาการจัดทำแผนเรียนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการบูรณาการภาระชิ้นงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้สื่อและ
นวัตกรรมในการเรียนการสอน ครูทุกคนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย  ๑ เรื่องต่อปีการศึกษา และเน้นการนำกระบวนการวิจัยการแก้ปัญหาโดยการนำทฤษฎี
การเรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใช้กกับนักเรียน เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลทำให้สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและผลการเรียนดีขึ้น และได้มีการจัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมกับการ
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ให้บริการของนักเรียน อาทิ เช่น  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุดยุคดิจิตอล เป็นต้น  เรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และจัดบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีอย่ างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้
โรงเรียนมีการวัดผลผู้เรียนโดยกำหนดให้มีการสอบภาคเรียนละ ๒ ครั้ง คือสอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค มีการแบ่งอัตราส่วนคะแนน ๖๐:๔๐ โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง มีการรายงานผล
การพัฒนาของนักเรียนในทุกมิติ ผู้ปกครองสามารถร่วมมือกับครูในการพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง 
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู กับครู มีการสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อ
ของครูผู้สอนโดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมิน พบว่าครูร้อยละ ๙๒.๓๑ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นผลสะท้อนในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

     ๓.๓  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  :   
  ๑. จัดทำโครงการอบรมครูการแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้  PLC  
  ๒. จัดทำโครงการสร้าง Application  MARIE ALERT เพ่ือใช้ในส่งการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน และด้านระบบช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการคิด  
วิเคราะห์จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
                                                 ลงนาม....................................................  
          ( นางสาวจำนันท์  ไพรงาม ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
                                                  วันที่    ๒๗   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
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ส่วนที่  ๒  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
              โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   รหัส  ๓๑๑๐๐๐๐๓ ที่ตั้ง๑๐๐ หมู่ ๑๓ ถนน  บุรีรัมย์–
บรบือ   ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๙๘๐,  ๖๑๒-๒๗๔  โทรสาร ๐๔๔-
๖๑๓-๙๘๔ E–mail   ms_buriram@hotmail.com    Website :  www.ms.ac.th  โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้รับรางวัล
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม “รางวัลวัฒน
คุณาธร” ระดับชาติ ประเภทองค์กร และประเภทเยาวชน คือเด็กชายธีรภัทร  สีโธร์  จากการที่
สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจที่ชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและปรับปรุงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕  เปิดสอนระดับชั้น
ปฐมวัย   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนนักเรียน  ๓,๑๔๐  คน   จำนวนบุคลากรของ
โรงเรียน  ๑๘๒ คน  
 
๒.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
ตารางท่ี ๒ : ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ตำแหน่ง 
สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ บริหาร ๒ ๒ ๔ ๑ ๔ ๕  -  - -  ๓ ๖ ๙ 

๒ ครูเตรียมอนุบาล  - -  ๐  - ๒ ๒  - ๒ ๒ ๐ ๔ ๔ 

๓ ครูสายชั้นอนุบาล ๑  - -  ๐  - ๙ ๙  - ๓ ๓ ๐ ๑๒ ๑๒ 

๔ ครูสายชั้นอนุบาล ๒  - -  ๐  - ๑๓ ๑๓  - ๓ ๓ ๐ ๑๖ ๑๖ 

๕ ครูสายชั้นอนุบาล ๓  - -  ๐  - ๙ ๙  -  - -  ๐ ๙ ๙ 

๖ ครูพิเศษอนุบาล  - -  ๐  - ๕ ๕  - ๒ ๒ ๐ ๗ ๗ 

๗ ครูสายชั้น ป.๑  - -  ๐ ๒ ๑๒ ๑๔  - ๑ ๑ ๒ ๑๓ ๑๕ 
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ที ่ ตำแหน่ง 
สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๘ ครูสายชั้น ป.๒  - -  ๐  - -  ๑๕  -  - ๐ ๐ ๑๕ ๑๕ 

๙ ครูสายชั้น ป.๓  - ๒ ๒ ๔ ๑๐ ๑๔  -  - ๐ ๔ ๑๒ ๑๖ 

๑๐ ครูสายชั้น ป.๔  -  - ๐ ๒ ๑๓ ๑๕  -  - ๐ ๒ ๑๓ ๑๕ 

๑๑ ครูสายชัน้ ป.๕  -  - ๐ ๒ ๑๒ ๑๔  -  - ๐ ๒ ๑๒ ๑๔ 

๑๒ ครูสายชั้น ป.๖  -  - ๐ ๕ ๙ ๑๔  -  - ๐ ๕ ๙ ๑๔ 

๑๓ ครูสายชั้นมัธยม ๑  - ๑ ๖ ๗ ๑๓ ๑  - ๑ ๘ ๗ ๑๕ 

๑๔ ธุรการ  -  - ๐  - ๒ ๒  -  - ๐ ๐ ๒ ๒ 

๑๕ การเงิน  - ๑ ๑  - ๒ ๒  - ๑ ๑ ๐ ๔ ๔ 

๑๖ ทะเบียน  -  - ๐  - ๑ ๑  -  - -  ๐ ๑ ๑ 

๑๗ บุคลากรทางการศึกษา  -  - ๐ ๑ ๑ ๒ ๔ ๒ ๖ ๕ ๓ ๘ 

๑๘ ครูต่างชาต ิ  -  - ๐ ๑ ๒ ๓  - -  ๓ ๑ ๕ ๖ 

รวม ๓ ๕ ๘ ๒๔ ๑๒๘ ๑๕๒ ๕ ๑๗ ๒๒ ๓๒ ๑๕๐ ๑๘๒ 
  

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

๓.   ข้อมูลนักเรียน 
 
ตารางท่ี ๓ : ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

ช่วงชั้น/ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน ปีกการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชาย หญิง รวม 
ระดับเตรียมอนุบาล ๒๖ ๒๒ ๔๘ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ๗๘ ๘๒ ๑๖๐ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ๑๑๘ ๑๐๐ ๒๑๘ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ๑๒๒ ๑๒๙ ๒๕๑ 
รวมระดับปฐมวัย ๓๔๔ ๓๓๓ ๖๗๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕๘ ๑๗๕ ๓๓๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕๙ ๑๖๒ ๓๒๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕๐ ๑๙๓ ๓๔๓ 

รวม ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ป.๓) ๔๖๗ ๕๓๐ ๙๙๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗๔ ๑๗๑ ๓๔๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๖๓ ๑๗๔ ๓๓๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕๖ ๑๙๒ ๓๔๘ 
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ช่วงชั้น/ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน ปีกการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชาย หญิง รวม 
รวม ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖) ๔๙๓ ๕๔๗ ๑,๐๓๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๗๘ ๗๑ ๑๔๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๙๑ ๗๑ ๑๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๗๔ ๕๑ ๑๒๕ 
รวม ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) ๒๔๓ ๑๙๓ ๔๓๖ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๔๗ ๑,๕๙๓ ๓,๑๔๐ 
 
ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

ตอนที่ ๒   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
 

๑.๑ ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 

๑.๒ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิชาการท่ีหลากหลาย   

และกำหนดเป้าหมายทางการเรียน  โดยใช้ข้อมูล ๓ ปี หลังเป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพของ
ผ ู้เรียนให้สูงขึ้น  และสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกคน ให้อ่านออกเขียน
ได้ทุกระดับชั้นโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  ที่ใช้การสอนการอ่านและเขียน
ด้วยอักษร ๕ สี  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นักเรียนได้ท่องคำศัพท์ในกิจกรรมรักการอ่านทุกวัน
ในเวลาช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติทุกวันควบคู่กับการเขียนตามคำบอก  และในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในคาบเรียนที่ ๑ ของแต่ละวัน  นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสารระการ
เรียนรู้  เน้นให้ครูสามารถนำเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน มีการสื่อสาร การคิด
คำนวณ ผ่านการลงมือปฏิบัติ  ฝึกฝนด้วยวิธีต่าง ๆ  มีการตั้งคำถามเพ่ือพัฒนาความคิดให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จึงทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๔ : สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                ปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

๓=ดีเยี่ยม ๒=ด ี ๑=ผ่าน ๐=ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓๙ ๓๓๓ ๙๘.๒๓ - - ๖ ๑.๗๗ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๒ ๓๒๕ ๙๗.๘๒ - - ๗ ๒.๑๑ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๕ ๓๔๒ ๙๙.๑๓ - - ๓ ๐.๘๗ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๙ ๓๓๘ ๙๙.๗๑ - - ๑ ๐.๒๙ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๙ ๓๓๔ ๙๘.๕๓ ๑ ๐.๒๙ ๔ ๑.๑๘ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๗ ๓๔๗ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๒๐๔๑ ๙๘.๙๒ ๙๘.๙๐ ๑ ๐.๒๙ ๒๑ ๑.๐๓ - - 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน และเขียน คิดวิเคราะห์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๕ : แสดงคะแนนประเมินความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

 
สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ
จังหวัด 

ระดังสังกัด ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๓๐ ๖๙.๙๒ ๖๘.๐๔ ๖๖.๑๓ 

S.D. ๑๑.๒๗ ๑๓.๕๒ ๑๕.๐๙ ๑๔.๔๒ 

การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๗๕ ๗๑.๖๕ ๗๑.๙๐ ๗๑.๒๔ 

S.D. ๙.๐๑ ๙.๐๑ ๑๐.๔๘ ๙.๙๑ 

รวม ๒ สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๙.๕๓ ๗๐.๗๙ ๖๙.๙๘ ๖๘.๖๙ 

S.D. ๑๐.๒๔ ๑๑.๔๙ ๑๓.๐๒ ๑๒.๔๓ 

 
 
ตารางท่ี ๖ : สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                ปีที่ ๑ – ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

๓=ดีเยี่ยม ๒=ด ี ๑=ผ่าน ๐=ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔๓ ๑๔๓ ๑๐๐ - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๐๐ - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐ - - - - - - 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๔๒๖ ๔๒๖ ๑๐๐ - - - - - - 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน และเขียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี ๗ : แสดงผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้น ป.๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

๓=ดีเยี่ยม ๒=ด ี ๑=ผ่าน ๐=ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๒ ๓๓๒ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๕ ๓๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๗ ๓๔๗ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๒๐๔๑ ๒๐๔๑ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

ตารางท่ี ๘ : แสดงผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน ชั้น ม.๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
๓=ดีเยี่ยม ๒=ด ี ๑=ผ่าน ๐=ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔๓ ๑๔๓ ๑๐๐ - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๐๐ - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐ - - - - - - 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๔๒๖ ๔๒๖ ๑๐๐ - - - - - - 
 

100

100

100

ม.1
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางที ่๙ : แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ลำดับ ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณ 
หมายเหตุ 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 

๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓๕ ๓๓๕ ๑๐๐ - -  

๒ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๑ ๓๒๑ ๑๐๐ - -  

๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๓ ๓๒๘ ๙๕.๖๒ ๑๕ ๔.๓๘  

๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๔๕ ๓๔๕ ๑๐๐ - -  

๕ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๗ ๓๓๗ ๑๐๐ - -  

๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๗ ๓๑๔ ๙๐.๔๘ ๓๓ ๙.๕๒  

รวม / เฉลี่ย ๒,๐๒๘ ๑,๙๘๐ ๙๗.๖๓ ๔๘ ๒.๗๐  

 

ตารางท่ี ๑๐ : แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ลำดับ ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณ 
หมายเหตุ 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 

๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๔ ๑๒๘ ๘๘.๙๓ ๖ ๑๑.๐๗  
๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๒ ๑๔๗ ๙๐.๗๔ ๑๕ ๙.๒๖  

๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐ - -  
รวม / เฉลี่ย ๔๑๙ ๓๙๘ ๙๔.๙๘ ๒๑ ๕.๐๑  

 
ตารางท่ี ๑๑ : แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ลำดับ 
ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณ 
หมายเหตุ 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 

๑ ประถมศึกษา ๒,๐๒๘ ๑,๙๘๐ ๙๗.๖๓ ๔๘ ๒.๓๖  

๒ มัธยมศึกษา ๔๑๙ ๓๙๘ ๙๔.๙๘ ๒๑ ๕.๐๑  

รวม / เฉลี่ย ๒,๔๔๗ ๒,๓๗๘ ๙๗.๑๘ ๖๐ ๒.๔๕  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางที่ ๑๒ :  แสดงผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านคำนวณ 

ระดับชั้น จำนวน ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สังกัด 

ระดับปร
ะเทศ 

หมาย
เหตุ 

นักเรียนชั้น ป.๓ ๓๔๕ ๕๗.๓๗ ๔๙.๖๒ ๔๗.๕๒ ๔๗.๑๙ สูงกว่า
ทุกระดับ 

 
   ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยจัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
กิจกรรมอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเน้นให้ครูใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและให้ผู้เรียนมี
บทบาทในการเรียนมากที่สุดผ่านกระบวนการกลุ่ม  ลงมือปฏิบัติจริง  ฝึกการวิเคราะห์อภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน  ซึ่งผลทำให้นักเรียนทุกระดับชาติมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิด  และการแก้ปัญหามีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  ทุกระดับชั้น  และผลการสอน 
NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ด้านเหตุผล  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

ตารางที่ ๑๓ : แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

๓=ดีเยี่ยม ๒=ด ี ๑=ผ่าน ๐=ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๒ ๓๓๒ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๕ ๓๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๗ ๓๔๗ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔๓ ๑๔๓ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๒,๔๖๗ ๒,๔๖๗ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงองค์ความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการร่วมกันคิดลงมือปฏิบัติจริงเกิดเป็นโครงงาน
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรมภายใต้แนวคิด “ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทํา” โดยแต่ละห้องจะ
ระดมความคิดร่วมกันแก้ปัญหากับหรือสิ่งที่ทุกคนอยากจะทำเพ่ือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนทำความดีอย่างเป็นรูปแบบและเป็นระบบเป็นพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project based Learning) ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำโครงงานนำเข้าไปสู่การ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถส่งจัดทำโครงงานส่งเข้าแข่งขันทั้งระดับโรงเรียนเขตพ้ืนที่
การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ 
 
ตารางท่ี  ๑๔  แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

โครงงานคุณธรรม 

จำนวนโครงงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จำนวน
โครงงาน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
โครงงาน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
โครงงาน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
โครงงาน 

จำนวน
นักเรียน 

ป.๑ ๓๓๕ ๑๐ ๓๓๕ - - - - - - 
ป.๒ ๓๒๒ ๙ ๓๒๒ - - - - - - 
ป.๓ ๓๔๔ ๑๐ ๓๔๔ - - - - - - 
ป.๔ ๓๔๕ ๙ ๓๔๕ ๓ ๙ ๒ ๖ ๒ ๖ 
ป.๕ ๓๓๗ ๙ ๓๓๗ ๓ ๙ ๒ ๖ ๒ ๖ 
ป.๖ ๓๔๘ ๙ ๓๔๘ ๖ ๑๐๙ ๖ ๑๑๒ ๓ ๘๘ 
ม.๑ ๑๔๙ ๓ ๑๔๙ ๒ ๖ ๒ ๖ ๑ ๕ 
ม.๒ ๑๖๒ ๔ ๑๖๒ ๒ ๖ ๔ ๑๖๒ ๒ ๕ 
ม.๓ ๑๒๕ ๓ ๑๒๕ ๒ ๖ ๒ ๖ ๑ ๕ 

รวม ๒,๔๖๗        
ร้อยละ ๑๐๐        

 

จากการรายงานพบว่า มีการจัดทำโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรมครบทุกชั้นเรียน 
ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๓ มีนักเรียนจัดทำโครงงานคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ และมีรางวัลจากการส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ดังนี้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

เหรียญทอง เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ เป็นโครงงานประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔ - ๖ และเหรียญเงินในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม. ๓๒ โครงงานประเภททดลองและสิ่งประดิษฐ์ 
เป็นต้น 
  ๔) จัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้นเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและจัดการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่ห้องสมุด
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี สร้างสื่อนำเสนอ
ผลงานเป็นต้น ทำให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีมีระดับคุณภาพดีเยี่ยมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสายวิชาคอมพิวเตอร์มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ๓ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๑๘  ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 
ตารางที่ ๑๕ : แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้านความสามารถในการใช้    
                  เทคโนโลย ี

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
๓=ดีเยี่ยม ๒=ด ี ๑=ผ่าน ๐=ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๒ ๓๓๒ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๕ ๓๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๙ ๓๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๗ ๓๔๗ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๒๐๔๑ ๒๐๔๑ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔๓ ๑๔๓ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๔๒๖ ๔๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ยทั้งสิ้น ๒,๔๖๗ ๒,๔๖๗ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๑๖ : แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป วิชาเทคโนโลยี  
               ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น จำนวนักเรียน 
ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป วิชาเทคโนโลยี 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓๙ ๙๗.๘๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๕ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๙ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๙ ๘๐.๓๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๗ ๙๘.๘๕ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๒,๐๔๑ ๙๖.๑๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔๓ ๙๘.๔๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๐ ๕๖.๑๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๓ ๗๓.๙๘ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๔๒๖ ๗๖.๑๙ 
เฉลี่ยทั้งสิ้น ๒,๔๖๗ ๘๖.๑๘ 

 
 
  ๕) มีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียน  ส่งเสริมให้ครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการนำเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน  และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ มีแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (www.ms.ac.th/doc/test)  จัดให้มีการประชุมและนิเทศครูด้านการจัดกิจกรรม

97.82
๑๐๐

๑๐๐

10080.36
98.85

98.47
56.13 73.98

แผนภูมิแสดงผลการเรียนรูน้ักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป วิชาเทคโนโลยี
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3

http://www.ms.ac.th/doc/testX
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

การเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชา            (www.ms.ac.th/doc/vichakan/plan.pdf) จัดโครงการซ่อมเสริม 
(www.ms.ac.th/doc/vichakan)   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด  มีการนิเทศติดตามครู ให้มีการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง  
ตลอดจนจัดกิจกรรมการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เพื่อนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในไปลำดับต่อไป  จากการดำเนินการส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
และมีผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งในภาพรวมและทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
ตารางท่ี ๑๗ :  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)   
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับจังหวัด ระดังสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๖๕.๑๘ ๕๕.๓๔ ๕๙.๕๙ ๕๕.๙๐ 
คณิตศาสตร ์ ๕๓.๗๔ ๓๖.๔๐ ๔๓.๑๐ ๓๗.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘.๔๐ ๓๙.๖๘ ๔๓.๒๔ ๓๙.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๕๕.๖๘ ๓๕.๗๙ ๔๙.๒๙ ๓๙.๒๔ 

เฉลี่ย ๕๕.๗๕ ๔๑.๘๐ ๔๘.๘๐ ๔๓.๑๔ 
 

ตารางท่ี ๑๘ :  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

       (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๖๑.๒๕ ๕๓.๘๗ ๖๕.๑๘ 
คณิตศาสตร์ ๕๕.๓๓ ๕๐.๕๗ ๕๓.๗๔ 
วิทยาศาสตร์ ๔๙.๗๐ ๔๗.๒๐ ๔๘.๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๕๑.๘๖ ๕๔.๙๗ ๕๕.๖๘ 
 

 
 
 
 

http://www.ms.ac.th/doc/vichakan/plan.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/vichakan
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๑๙ : ตารางแสดงข้อมูลผลสอบ O-NET  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ห้อง 
จำนวน
นักเรียน 

สาระการเรียนรู้ 
เฉลี่ย
รวม 

อันดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ป.๖/๑ ๔๑ ๗๔.๘๔ ๗๔.๒๗ ๕๗.๓๒ ๖๗.๓๒ ๖๘.๔๔ ๒ 
ป.๖/๒ ๔๑ ๖๖.๔๖ ๕๔.๘๘ ๕๐.๒๖ ๕๔.๐๒ ๕๖.๔๐ ๔ 
ป.๖/๓ ๔๐ ๖๑.๗๙ ๓๙.๗๕ ๔๐.๓๘ ๔๓.๖๙ ๔๖.๔๐ ๗ 
ป.๖/๔ ๔๑ ๕๙.๕๕ ๓๘.๕๔ ๔๑.๐๖ ๔๔.๕๗ ๔๕.๙๓ ๘ 
ป.๖/๕ ๔๑ ๕๙.๒๖ ๔๑.๗๑ ๔๔.๖๗ ๔๖.๕๒ ๔๘.๐๔ ๖ 
ป.๖/๖ ๓๙ ๕๙.๓๗ ๓๕.๓๘ ๔๔.๖๗ ๓๙.๑๐ ๔๔.๖๓ ๙ 
ป.๖/๗ ๒๙ ๖๑.๗๗ ๔๙.๔๘ ๔๒.๘๓ ๖๔.๐๕ ๕๔.๕๓ ๕ 
ป.๖/๘ ๓๑ ๖๘.๕๖ ๕๕.๘๑ ๔๘.๐๕ ๖๔.๑๑ ๕๙.๑๓ ๓ 
ป.๖/๙ ๔๕ ๗๔.๒๕ ๙๐.๐๐ ๖๒.๙๐ ๗๙.๔๓ ๗๖.๖๔ ๑ 
รวม ๓๔๗ ๕๘๕.๘๕ ๔๗๙.๘๒ ๔๓๒.๑๔ ๕๐๒.๘๑ ๕๐๐.๑๔ - 

ร้อยละ ๑๐๐ ๖๕.๑๐ ๕๓.๓๑ ๔๘.๐๑ ๕๕.๘๖ ๕๕.๕๗ - 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสอบ O-NET  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๒๐ :  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)   
                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดังสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๖๑.๒๔ ๕๒.๘๙ ๕๓.๘๑ ๕๔.๔๒ 

คณิตศาสตร์ ๓๒.๑๓ ๒๗.๙๕ ๓๐.๔๐ ๓๐.๐๔ 

วิทยาศาสตร์ ๓๘.๕๗ ๓๕.๕๗ ๓๕.๘๒ ๓๖.๑๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๔๙ ๒๗.๔๐ ๓๑.๙๑ ๒๙.๔๕ 

เฉลี่ย ๔๐.๑๐ ๓๕.๙๕ ๓๗.๙๘ ๓๗.๕๐ 
 
 

ตารางท่ี ๒๑ :  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                   (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๔๖.๐๘ ๔๖.๕๐ ๖๑.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๑.๕๔ ๒๕.๐๖ ๓๒.๑๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๐๓ ๒๙.๗๓ ๓๘.๕๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๓๑ ๓๐.๓๒ ๒๘.๔๙ 

 
ตารางท่ี ๒๒ : ตารางแสดงข้อมูลผลสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ห้อง 
จำนวน
นักเรียน 

สาระการเรียนรู้ 
เฉลี่ย
รวม 

อันดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ม.๓/๑ ๔๔ ๖๘.๙๘ ๔๐.๕๕ ๔๖.๐๕ ๓๑.๒๓ ๔๖.๗๐ ๑ 
ม.๓/๒ ๔๐ ๖๑.๐๘ ๒๙.๙๐ ๓๖.๒๐ ๒๗.๔๐ ๓๘.๖๔ ๒ 
ม.๓/๓ ๓๙ ๕๒.๖๗ ๒๔.๙๒ ๓๒.๕๖ ๒๖.๕๑ ๓๔.๑๗ ๓ 
รวม ๑๒๓ ๑๘๒.๗๓ ๙๕.๓๗ ๑๑๔.๘๑ ๘๕.๑๔ ๑๑๙.๕๑ - 

ร้อยละ ๑๐๐ ๖๐.๙๑ ๓๑.๗๙ ๓๘.๒๗ ๒๘.๓๘ ๓๘.๘๔ - 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๒๓ : แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
                  (เฉพาะวิชาพ้ืนฐาน) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อมูล  :  จากงานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ (ข้อมูล ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

กราฟแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป (เฉพาะวิชาพ้ืนฐาน) 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

t0.00

t20.00

t40.00

t60.00

t80.00

t100.00

t120.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม 

ภาษาไทย ๙๖.๑๗ ๙๓.๙๘ ๙๒.๗๕ ๙๓.๕๑ ๙๒.๙๒ ๙๐.๒๐ ๙๒.๓๔ 
คณิตศาสตร์ ๙๗.๖๔ ๙๔.๘๘ ๘๙.๕๗ ๘๙.๙๗ ๘๕.๒๕ ๖๘.๓๐ ๘๗.๕๑ 
วิทยาศาสตร์ ๙๗.๐๕ ๙๖.๙๙ ๘๙.๘๖ ๙๑.๔๕ ๘๗.๙๑ ๗๘.๓๙ ๙๐.๒๐ 
สังคมศึกษาฯ ๙๔.๑๐ ๙๕.๔๘ ๘๘.๗๙ ๘๘.๒๐ ๘๔.๓๗ ๘๙.๕๓ ๙๐.๐๕ 
สุขศึกษาฯ ๙๙.๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๑๒ ๙๓.๘๑ ๙๗.๐๕ ๙๘.๘๕ ๙๖.๒๓ 
ศิลปะ ๙๙.๗๑ ๙๙.๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๗๑ ๙๙.๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๗๑ 
การงานอาชีพฯ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๐๕ ๙๙.๗๑ ๙๙.๔๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๒.๘๙ ๙๘.๑๙ ๗๕.๙๔ ๘๐.๒๔ ๖๗.๕๕ ๖๑.๑๐ ๗๗.๕๑ 
รวม ๗๖๗.๒๗ ๗๗๘.๖๒ ๗๒๕.๐๓ ๗๓๖.๘๙ ๗๑๑.๘๑ ๖๘๖.๐๘ ๗๓๓.๐๑ 
เฉลีย่ ๙๕.๙๑ ๙๗.๓๓ ๙๐.๖๓ ๙๒.๑๑ ๘๘.๙๘ ๘๕.๗๖ ๙๑.๖๓ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๒๔ :  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
                   (เฉพาะวิชาพ้ืนฐาน) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม 

เฉลี่ย 
ภาค๑ ภาค ๒ เฉลี่ย ภาค๑ ภาค ๒ เฉลี่ย ภาค๑ ภาค ๒ เฉลี่ย  

ภาษาไทย ๔๐.๕๖ ๔๑.๒๖ ๔๐.๙๑ ๗๐.๔๐ ๕๐.๖๓ ๖๐.๕๒ ๗๘.๐๕ ๗๙.๖๗ ๗๘.๘๖ ๖๐.๑๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๕.๐๐ ๕๒.๒๕ ๕๘.๖๓ ๗๐.๗๐ ๙๑.๘๘ ๘๑.๒๙ ๙๖.๗๕ ๘๕.๕๐ ๙๑.๑๓ ๗๗.๐๑ 
วิทยาศาสตร์ ๖๕.๐๐ ๘๘.๑๑ ๗๖.๕๖ ๖๔.๒๐ ๖๘.๐๐ ๖๖.๑๐ ๗๑.๕๔ ๗๙.๖๗ ๗๕.๖๑ ๗๒.๗๕ 
สังคมศึกษาฯ ๕๓.๑๕ ๔๒.๑๙ ๔๗.๖๗ ๖๓.๓๓ ๖๒.๙๒ ๖๓.๑๓ ๘๘.๓๕ ๗๒.๐๗ ๘๐.๒๑ ๖๓.๖๗ 
สุขศึกษาฯ ๖๘.๘๘ ๔๗.๙๐ ๕๘.๓๙ ๕๓.๑๓ ๕๓.๔๔ ๕๓.๒๙ ๗๑.๕๔ ๖๘.๒๙ ๖๙.๙๒ ๖๐.๕๓ 
ศิลปะ ๕๔.๓๑ ๙๗.๙๐ ๗๖.๑๑ ๖๙.๗๙ ๘๕.๓๑ ๗๗.๕๕ ๗๙.๖๗ ๙๑.๘๗ ๘๕.๗๗ ๗๙.๘๑ 
การงานอาชีพฯ ๑๐๐. ๙๑.๘๗ ๙๕.๙๔ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๕.๕๐ ๘๐.๔๙ ๙๑.๔๖ ๘๕.๙๘ ๙๒.๔๗ 
ภาษาตา่งประเทศ ๔๙.๕๐ ๕๐.๐๐ ๔๙.๗๕ ๕๐.๐๐ ๘๓.๑๓ ๖๖.๕๗ ๔๖.๓๔ ๖๔.๒๓ ๕๕.๒๙ ๕๗.๒๐ 
เฉลี่ย ๖๒.๐๕ ๖๓.๙๔ ๖๒.๙๙ ๖๗.๐๗ ๗๓.๙๑ ๗๐.๔๙ ๗๖.๕๙ ๗๙.๑๐ ๗๗.๘๔ ๗๐.๔๔ 

 

ข้อมูล  :  จากงานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ (ข้อมูล ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

กราฟแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป(เฉพาะวิชาพ้ืนฐาน) 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป

ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวมเฉลี่ย
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๒๕ : แสดงคะแนนสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ
จังหวัด 

ระดัง
สังกัด 

ระดับประเทศ 

 
ด้านภาษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๑.๔๘ ๕๓.๘๒ ๕๕.๑๓ ๕๓.๑๘ 
S.D. ๖.๖๗ ๖.๓๘ ๗.๒๙ ๖.๘๓ 

 
ด้านคำนวณ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๓๗ ๔๙.๖๒ ๔๗.๕๒ ๔๗.๑๙ 
S.D. ๗.๕๗ ๗.๐๑ ๗.๑๙ ๗.๐๐ 

 
ด้านเหตุผล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๖.๑๐ ๔๘.๕๗ ๕๐.๐๒ ๔๘.๐๗ 
S.D. ๕.๘๕ ๕.๗๓ ๖.๓๕ ๖.๐๘ 

 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๘.๓๒ ๕๐.๗๑ ๕๐.๐๙ ๔๙.๔๘ 
S.D. ๑๘.๐๕ ๑๗.๐๙ ๑๘.๙๓ ๑๗.๘๘ 

ตารางท่ี ๒๖ : แสดงคะแนนสอบ NT  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

ด้าน 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ด้านภาษา ๖๓.๙๕ ๖๓.๗๗ ๖๑.๔๘ 
ด้านคำนวณ ๔๕.๓๘ ๔๖.๒๓ ๕๗.๓๗ 
ด้านเหตุผล ๖๕.๒๐ ๕๖.๖๑ ๕๖.๑๐ 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๕๘.๑๘ ๕๕.๕๓ ๕๘.๓๒ 
 

กราฟแสดงคะแนนสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
  

๖๑.๔๘

๕๗.๓๗

๕๖.๑๐

ร้อยละคะแนนสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2561

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

๖) พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใน
ระดับประถมศึกษาให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพต่าง ๆ และจัดการเรียนการสอนแทรกภูมิปัญหาอาชีพด้าน 
เช่น การจัดกิจกรรมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ มารีย์คอนโดเทล  ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้
รู้จักและมีกิจกรรมฝึกประสบการอาชีพต่าง ๆ และมีการแนะแนวทางเลือกแผนการเรียนเมื่อจบ
การศึกษาจากโรงเรียนโดยกำให้ครูได้จัดการเรียนรการสอนที่เน้นทักษะความพร้อมในการศึกษาต่อ  
เช่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ รู้จัก
และเข้ าใจในอาชีพที่ ตน เองสนใจเป็ นต้น   โด ยได้ จัดกิจกรรมวันวิชาการ OPEN HOUSE 
(www.ms.ac.th/doc/vichakan/openhouse.pdf)  ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานด้านอาชีพในการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวางแผนตั้งเป้าหมายการ
เรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพในอนาคตที่สอดคล้องกับความถนัด และตามความสนใจตาม
ศักยภาพของตนเอง  ( ภาคผนวกหน้า  ๘4 ) 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๑) สถานศึกษาให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดย
การกำหนดนโยบายจากแนวทางในการปฏิบัติได้ดำเนินการตามโครงการกิจกรรม ครูจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการคุณค่าพระวรสาร (อัตลักษณ์ ๔ รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง) ใน
ทุกเล่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมทุกระดับชั้นให้ได้เรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งประกอบไปด้วยวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทงาม กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวัน
พ่อ กิจกรรมวันแม่ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘ ข้อได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รัก ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  
 

ตารางที่ ๒๗ : แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
                  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ๑๐๐ - - - 
ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต ๑๐๐ - - - 
ข้อที่ ๓ มีวินัย ๑๐๐ - - - 
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้ ๑๐๐ - - - 
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง ๑๐๐ - - - 
ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทำงาน ๑๐๐ - - - 
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย ๑๐๐ - - - 
ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ ๑๐๐ - - - 
ค่าเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป ๑๐๐ - - - 

http://www.ms.ac.th/doc/vichakan/openhouse.pdf
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

   
จากตารางที่ ๒๗  แสดงให้เห็นว่านักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ เกิด

ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถนศึกษากำหนดมีคุณภาพระดับดี
เยี่ยม 

๒) ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการ ความเป็นท้องถิ่นเข้าไป 
ในหน่วยการเรียนรู้ เช่น สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้พืช
สมุนไพรในท้องถิ่น และประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง กิริยามารยาทดีที่เหมาะสม กลุ่มสาระศิลปะ วงดนตรี
โปงลาง การแสดงพ้ืนบ้าน ศิลปะไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
วันสุนทรภู่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งการฟังพูดและเขียนได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ใน
ทุกวันอังคารนักเรียนได้แต่งกายชุดพ้ืนเมืองและชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันลอยกระทง 
วันแห่เทียนเข้าพรรษาและประเพณีต่าง ๆ   อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมในการ
นำไปปรับใช้ในห้องถิ่นและอนุรักษ์ความเป็นไทย  
 
 
ตารางที่ ๒๘ : แสดงผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ของนักเรียนระดับชั้น  
                  ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ร้อยละจำนวน
นักเรียนที่มีความ
ภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย 

หมายเหตุ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓๗ ๙๘.๒๖ เป็นค่าเฉลี่ยของจำนว
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงความ
ไทย เช่น  
   -  วันเข้าพรรษา 
   -  วันลอยกระทง 
   -  วันสุนทรภู ่
   -  เป็นต้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๑ ๙๗.๖๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๒ ๙๘.๓๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓๒ ๙๖.๙๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๗ ๙๕.๔๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๗ ๙๗.๔๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔๓ ๙๐.๖๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๐ ๙๒.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๓ ๙๓.๑๖ 

เฉลี่ย ๒,๔๗๖ ๙๕.๕๗  
 

จากตารางที่ ๒๘  แสดงให้เห็นว่านักเรียนร้อยละ ๙๕.๕๗ มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ เกิด
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถนศึกษากำหนดมีคุณภาพระดับดี
เยี่ยม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

  ๓) ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  ร่วมคิด  
ร่วมแสดงความคิดเห็น  ร่วมลงมือปฏิบัติ  โดยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย เช่น  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
(www.ms.ac.th/doc/marie๒/tip.pdf) กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ 
(www.ms.ac.th/doc/marie๒/stu-one.pdf)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ โครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น  ม.๑ และรับน้องใหม่  งานกีฬาสีแคนาเกมส์  ครั้งที่ ๓๖ งานกีฬาฟุตบอลวัน
เด็ก  กิจกรรมวันเด็ก ((www.ms.ac.th/doc/marie๒) 
  
 ตารางท่ี ๒๙ : แสดงผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของ 
                   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ร้อยละจำนวน
นักเรียนที่มีการ

ยอมรับความแตกต่าง
และหลากหลาย 

หมายเหตุ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓๗ ๙๙.๒๑ เป็นค่าเฉลี่ยของจำนว
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม   
   -  ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
   -  กีฬาภายใน 
   -  คริสต์มาสู่ชุมชน 
   -  วันเด็ก 
       เป็นต้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๑ ๙๖.๐๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๒ ๙๙.๔๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๔๒ ๙๖.๗๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๗ ๙๘.๖๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๗ ๙๘.๑๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๖๔ ๙๗.๒๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๒ ๙๖.๐๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๕ ๙๕.๐๐ 

เฉลี่ย ๒,๔๗๖ ๙๗.๓๘  
 

จากตารางที่ ๒๙  แสดงให้เห็นว่านักเรียนร้อยละ  ๙๗.๓๘   ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายของ  มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

๔) ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผู
อ่ืน  มีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด ร้อยละ  ๘๑.๒๙  ของผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สูงกว่าหรือตามเป้าหมายที่กำหนด  ตามแผนงานพยาบาล 

 
 

http://www.ms.ac.th/doc/marie2/tip.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/marie2/stu-one.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/marie2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๓๐ : แสดงภาวะโภชนาการของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ภาวะโภชนาการ จำนวนคน ร้อยละของ
นักเรียน 

น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ( <-๒ S.D.) (น้ำหนักตาม
เกณฑ์อายุ) ๒,๒๖๗ ๙๐.๙๘ 
เตี้ย ( < -๒S.D.)  (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) ๑ ๐.๐๓ 
ผอม ( < -๒S.D .)  (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) ๓ ๐.๑๐ 
เริ่มอ้วน ( >+๒ SDขึ้นไป ) (น้ำหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง) 
- เริ่มอ้วน ๒ ๐.๐๗ 
- อ้วน ๒๐๖ ๘.๔๐ 
ที่มา : งานพยาบาล (ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒) 

นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ครู บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือพัฒนาความดีไปสู่สังคม โดยยึดอัตลักษณ์ขอ
โรงเรียน “รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  และอยู่อย่างพอเพียง” ในการพัฒนาผู้เรียนให้ม่คุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  

๑. กิจกรรมระเบียบวินัย   
๒. กิจกรรมการคัดแยก  คัดย่อขยะ    
๓. กิจกรรมธนาคารขยะ   
๔. กิจกรรมขยะเป็นศูนย์    
๕. กิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน เศษอาหารเป็นศูนย์    
๖. โครงการล้างจานคือล้างใจ   
๗. หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และในปี

การศึกษา ๒๕๖๑ ได้จัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเชิงแก้ปัญหาพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์    
๘. กิจกรรมการออมกับเครดิตยูเนี่ยน   
๙. กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด    
๑๐ . พัฒนาโปรแกรมทำเนียบคนดี  มีจิตอาสา  พัฒนาสังคม  โดยการจัดทำ

โปรแกรม  สำหรับ ให้ คะแนนนั ก เรียนที่ ท ำความดี   และบั นทึ ก เผยแพร่ความดี  
(http://tscore.ms.ac.th)  การสร้างจิตอาสา ในสถานศึกษา และโรงเรียน  กิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม   

๑๑. โครงการธารน้ำใจสู่ชีวิตธารจิตรชุมชน   
๑๒. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา   
๑๓. โครงการคริสต์มาสสู่ชุมชน  
จนส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรต้นแบบด้าน

คุณธรรม จากจั งหวัดบุ รีรัมย์   รางวัล  MOE AWARD สาขาส่ งเสริมคุณธรรม จาก

http://tscore.ms.ac.th/
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร”  
ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และ
ร่วม เสวนาวินัยสร้างชาติ  จากกระทรวงวัฒนธรรม งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จาก
กระทรวงสาธารณสุข  นอกจากนี้ทางศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชนจำกัด กระทรวง
วัฒนธรรมได้ถ่ายทำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

https://www.youtube.com/watch?v=๖WNb๖๗lc๕P๔&t=๑๘๘s   
https://www.youtube.com/watch?v=๕๗mc๐๙๘fbEs 
 

  ๑.๓ จุดเด่น 
๑.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส กล้า 

แสดงออก  มีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด 
๑.๒   ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 

ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ -๓  ที่ใช้การสอนการอ่าน
และเขียนด้วยอักษร ๕ สี  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทำให้ผลการอ่านสื่อสาร   การคิดคำนวณ
และการแก้ปัญหาร้อยละ ๑๐๐ รวมไปถึงผลการสอบ NT มีคะแนนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ มีนักเรียนจำนวน ๕ คน ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  และผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ในระดับชันประถมศึกษาปีที่  ๖ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และนักเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนนเต็ม จำนวน  ๒๑  คน  และวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๐๐ คะแนนเต็ม จำนวน ๓ คน 

๑.๓  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากการจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๑๘ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๑.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง
ความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เป็นต้น  

๑.๕ ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทย 
ได้เข้าใจ ชัดเจน กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการ
สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้
ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนสำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๑.๖  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ 
ปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 
   ๑.๗  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหาร
ที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ

https://www.youtube.com/watch?v=6WNb67lc5P4&t=188s
https://www.youtube.com/watch?v=57mc098fbEs
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

น้ำหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์ นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล หลายรางวัล และหลายประเภท 
จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ระดับจังหวัดและรายการต่าง ๆ  
   ๑.๘  ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จากงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  ได้รับ และ นักเรียนได้รับเหรียญรางวัล   โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จำนวน ๒ คน 
 
  ๑.๔ จุดควรพัฒนา 
   ๑.๑ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
   ๑.๒ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
   ๑.๓ ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
   ๑.๔  ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ยังต้องเร่งพัฒนาให้สูงขึ้น 

 
  ๑.๕ การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
   ๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้สูงขึ้นทุกระดับ 
   ๑.๒ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณ์โรงเรียน “รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่าง
พอเพียง” 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

๒.๒  กระบวนการพัฒนา 
   การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย  วิสัย
ทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนยุทธศาสตร์   แผนปฏิบัติการประจําป แผนนิเทศ
ภายใน แผนประกันคุณภาพการศึกษา แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   พุทธศักราช ๒๕๖๑    และ รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู   รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

นอกจากนั้นมีการจัดทําโครงการนิเทศภายใน ประชุมสัมนาปรับปรุงเรื่องการพัฒนา 
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
งานนิเทศการเรียนการสอน  โครงการปจฉิมนิเทศ  โครงการวันวิชาการ (Open House)  โครงการ
สอนซ่อมเสริม แผนงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมซ่อมบำรุง  กิจกรรมสุขาน่า
ใช้  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่น่าเรียน  กิจกรรมใต้ร่มเงาเรามารีย์  กิจกรรมขยะเป็นศูนย์  
กิจกรรม Big Cleaning Day  กิจกรรมจัดบอร์ดเรียนรู้  กิจกรรมห้องเรียนสะอาด  กิจกรรมธนาคาร
ขยะ  และมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 

 
๒.๓   ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ที่เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการบริหารแบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  มีการวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็ง  สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กล
ยุทธ์ในการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  (ภาคผนวกหน้าที่ ๙2)  ของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  เพ่ือให้การ
จัดการศึกษา เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  โรงเรียนได้จัดทำ
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ (ภาคผนวกหน้าที่ ๙๘)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนแผน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้าง  (www.ms.ac.th/doc/plan.pdf)  การ
บริหารการศึกษา แผนงานวิจัยองค์กร “เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑”  (ภาคผนวกหน้าที่ ๑๐๑) แผนงานทบทวนและ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน  (ภาคผนวกหน้าที่ ๙๙ ) 

http://www.ms.ac.th/doc/plan.pdf
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๓) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้อง กับสภาพปัญหา ความต้องการ 
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ โดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร  จัดทำ
แผนงานทบทวนคู่มือปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่าง ๆ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มี การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ชัดเจนโดยการจัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐%  (www.ms.ac.th/doc/house.pdf) มีการวิจัยสอบถามความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ๒๕๖๑ เพ่ือนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
(www.ms.ac.th/doc/research.pdf) 

๓) มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  และสามารถเป็นแบบอยางได้ โดยทางโรงเรียนได้จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ นำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและและชุมชน มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนด (www.ms.ac.th/doc/repair.pdf) มีการนิเทศภายใน  โรงเรียนได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) (www.ms.ac.th/doc/scout.pdf)   
โครงการอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(www.ms.ac.th/doc/internal.pdf)   ประชุมสัมนาปรับปรุงเรื่องการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ.๒๕๕๑ (www.ms.ac.th/doc/course.pdf)    

๔) เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยจะเห็นได้จากการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ คิดเป็นค่าเฉลี่ย  ๔๗.๗๕ ชั่วโมงต่อคน/ปี (ภาคผนวกหน้าที่ ๘5) มีการจัดโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑  
(www.ms.ac.th/doc/course๑.pdf)       จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM&STREAMSS  
(www.ms.ac.th/doc/stem.pdf)    จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอ่านโดยใช้สี ณ โรงเรียน
บ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว   (www.ms.ac.th/doc/nongkae.pdf)   และการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
นอกจากนี้บุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานต่าง ๆ   (ภาคผนวกหน้าที่ ๑๐๒) 
 
 
 
 
 
 

http://www.ms.ac.th/doc/house.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/house.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/repair.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/scout.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/internal.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/course.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/course1.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/stem.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/nongkae.pdf
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๕) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์วางแผนและจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมที่ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของชุมชน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้และ ศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยมีกิจกรรมซ่อมบำรุง กิจกรรมสุขาน่าใช้  กิจกรรมใต้ร่ม
เงาเรามารีย์  กิจกรรมขยะเป็นศูนย์  กิจกรรม Big Cleaning Day  กิจกรรมป้ายนิเทศเพ่ืออำนวยต่อ
การเรียนรู้  กิจกรรมธนาคารขยะ  จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๐  ทำให้เกิดความภูมิใจจนส่งผลให้สถานศึกษาได้รับ
รางวัล Zero waste school  โรงเรียนปลอดขยะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (www.ms.ac.th/doc/general)    

๖) นอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนโดยมีการนำเทคโนโลยี  ต่อผลการจัดการศึกษาสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ โดยมีการใช้ ระบบเครือข่ ายออนไลน์  เช่น เว็บ ไซต์ โรงเรียน 
(www.ms.ac.th) Facebook page (https://www.facebook.com/marieanusorn)  การนำวิทยุ
ชุ ม ช น ม า รี ย์ เ ร ดิ โ อ  ( ๑ ๐ ๕  MHz)  ว า ร ส า ร แ ผ่ น พั บ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  
(www.ms.ac.th/doc/warasan.pdf)  ป้ายประกาศ  ป้ายนิเทศภายในและภายนอกโรงเรียนในการ
เผยแพร่องค์ความรู้แก่ครู  บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จากการสรุปความพึงพอใจต่อแผนงาน
การประชาสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๖ 
(www.ms.ac.th/doc/public.pdf)   และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการติดตั้งระบบทีวีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทุกห้องเรียน  มีการการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี่เพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินพบว่าครูร้อยละ  ๙๒.๓๑ (www.ms.ac.th/doc/techno.pdf) ได้ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้   ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นองค์กรต้นแบบด้ านคุณธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้รับ
รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (ภาคผนวกหน้าที่ ๘8-89) ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ
กระทรวงวัฒนธรรม “รางวัลวัฒนคุณาธร “ ระดับชาติ ประเภทองค์กร และประเภทเยาวชน คือ
เด็กชายธีรภัทร  สีโธ (ภาคผนวกหน้าที่ ๙)  จากการที่สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจที่
ชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมีการปรับปรุงให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
  ๒.๔ จุดเด่น 

        ๑. ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น มีความเป็นผู้นำ  มีหลักการบริหาร และ
วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน  และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีความตั้งใจ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

   ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยใช้ เทคนิคการมีส่วน
ร่วม  การกระจายอำนาจ   การระดมความคิดเห็น  การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ  การนำเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานต่าง ๆ  เช่น การประชุมแบบส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  

http://www.ms.ac.th/
https://www.facebook.com/marieanusorn
http://www.ms.ac.th/doc/warasan.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/public.pdf
http://www.ms.ac.th/doc/techno.pdf
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การประชุมกลุ่มย่อย  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และยุทธ์
ศาสตร์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงเรียน  มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจำปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา และความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

 
๒.๕  จุดควรพัฒนา 

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

๒.๖  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
    การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน  มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งจะเป็นไปได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกคนและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนในมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ 

- กระจายอำนาจ  
- การมีส่วนร่วม  
- การระดมความคิดเห็น 
- การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ 
- การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ๓.๑ ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

     ๓.๒ กระบวนการพัฒนา  :  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ดำเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
การพัฒนาหลักสูตรมีแบบสอบถามการใช้หลักสูตรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กับครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมครูให้ครูผู้สอน
มีแนวคิดที่จะสอนน้อยลง เพ่ิมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมากขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากเน้ นการ
บรรยายมาก ๆ เป็นการสร้างบรรยากาศและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มี
การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีกระบวนการชัดเจนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน มีการพัฒนาการจัดทำแผน การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร มีการบูรณาการภาระชิ้นงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาคผนวกหน้าที่ ๑๐๙-๑๒๖) และใช้สื่อและ
นวัตกรรมในการเรียนการสอน ครูทุกคนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย  ๑ เรื่องต่อปีการศึกษา และเน้นการนำกระบวนการวิจัยการแก้ปัญหาโดยการนำทฤษฎี
การเรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใช้กับนักเรียน เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลทำให้สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและผลการเรียนดีขึ้น และได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมกับการ
ให้บริการนักเรียน อาทิเช่น  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุดยุคดิจิตอล เป็นต้น มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ 
อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและ
ระดมความคิดเห็น ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง 
ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ   นอกจากนี้โรงเรียนมีการวัดผลผู้เรียนโดยกำหนดให้มีการสอบภาคเรียนละ ๒ ครั้ง คือ
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค มีการแบ่งอัตราส่วนคะแนน ๖๐:๔๐ โดยใช้การประเมินตามสภาพ
จริง มีการรายงานผลการพัฒนาของนักเรียนในทุกมิติ ผู้ปกครองสามารถร่วมมือกับครูในการพัฒนา
นักเรียนได้อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของโรงเรียน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู กับครู มีการสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้สื่อของครูผู้สอนโดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมิน พบว่าครูร้อยละ ๙๒.๓๑ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นผลสะท้อนในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน (www.ms.ac.th/doc/techno.pdf) 

http://www.ms.ac.th/doc/techno.pdf
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๓.๓ ผลการดำเนินงาน 
    จากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม และส่งผลให้บุคลากรได้รับรางวัลมากมายเช่น ได้รับเข็มเชิดชเกียรติ  “คุรุสดุดี”  
และผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทองชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 
๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๔ จุดเด่น  
   ๑. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้หลากหลายโดยใช้กิจกรรมที่
ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างยั่งยืนมีกระบวนการที่ชัดเจน เช่น การเรียนรู้ด้านโครงงาน การระดม
ความคิด การลงมือปฏิบัติจริงเป็นต้น 
  ๒. การทำวิจัยในชั้นเรียน ใช้กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทำให้มีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
   ๓. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๕ จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑. การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและ
เพ่ิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นชุมชน 
  ๒. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้มากข้ึน และใช้
อย่างต่อเนื่อง 
   ๓. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมาก
ขึ้น 

  ๓.๖ การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
   ๑. ส่งเสริมครูและบุคลากรสู่กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย ส่งผลให้ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณ์โรงเรียน “รักเมตตา  
ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง” พร้อมก้าวสู่ครูมืออาชีพ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์  และสรุปผลงานนำไปสู่ความสำเร็จตามกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้นจากข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา และผลจากการดำเนินงาน จึงสามารถ
สรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการ พัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการความช่วยเหลือได้ ดังน ี้ 
 
ตาราง ๓๑  แสดงผลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  
               ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ  
     ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
คำนวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     ๒) ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
     ๓) ผู้เรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
     ๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 
๘๐ 

 
๙๐ 
๘๐ 
๘๐ 

 
๙๙.๘๖ 

 
๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

 
๙๓.๐๙ 
๘๑.๓๕ 
๘๕.๐๐  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
      ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ๓) ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
      ๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
      ๕) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่าง
พอเพียง 

๘๓ 
๘๐ 

 
๘๐ 
๘๐ 

 
๘๕ 

 ๑๐๐.๐๐ 
๙๕.๕๗ 

 
๙๗.๓๘ 
๘๑.๒๙ 

 
๘๖.๐๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
       ๑) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   
       ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
       ๓)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
       ๔)  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       ๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้   

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

๑๐๐ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

  
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 
๑๐๐.๐๐ 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๑)  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต 
     ๒) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๓) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
     ๔) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ๕) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

๙๕ 
๙๐ 

 
๙๐ 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
 

๙๕.๖๓ 
๙๒.๓๑ 

 
๙๕.๐๐ 
๘๐.๐๐ 

 
๘๑.๕๐  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

สรุปผล 
จุดเด่น 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก  มี
ภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 ๑.๒   ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  ที่ใช้การสอนการอ่าน
และเขียนด้วยอักษร ๕ สี  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทำให้ผลการอ่านสื่อสาร   การคิดคำนวณ
และการแก้ปัญหาร้อยละ ๑๐๐ รวมไปถึงผลการสอบ NT มีคะแนนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ มีนักเรียนจำนวน ๕ คน ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  และผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ในระดับชันประถมศึกษาปีที่  ๖ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และนักเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนนเต็ม จำนวน  ๒๑  คน  และวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๐๐ คะแนนเต็ม จำนวน ๓ คน 
 ๑.๓  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๑๘ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 ๑.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เป็นต้น  

๑.๕ ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ 
ชัดเจน กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้น
ข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดีสิ่งไหนสำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  ๑.๖  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาทีเ่ป็นที่ยอมรับของชุมชน 
  ๑.๗  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด
และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก-
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล หลายรางวัล และหลายประเภท จากการ
แข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัดและระดับชาติ 
  ๑ .๘   ผู้ เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จากงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  ได้รับ และ นักเรียนได้รับเหรียญรางวัล   โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จำนวน ๒ คน 
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๒.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งม่ัน มีความเป็นผู้นำ  มีหลักการบริหาร และวิสัยทัศน์

ในการบริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี
ความตั้งใจ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

๒.๒ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม  การ
กระจายอำนาจ   การระดมความคิดเห็น  การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ  การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
เครื่องมือในการดำเนินงานต่าง ๆ  เช่น การประชุมแบบส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การ
ประชุมกลุ่มย่อย  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงเรียน  มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา และความต้องการของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๒.๓ มีการปรับแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารการศึกษา  สนองผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒.๔ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   

๒.๕  โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการวิจัยความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการรวบรวมข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๖  มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐาน  และพัฒนาระบบการบันทึกผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรเป็นรายบุคคล 
(http://tscore.ms.ac.th/Training)  

๒.๗ มีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนทันสมัย  สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและประยุกต์ใช้
งาน 

๒.๘  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

๒.๙  โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้น
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    เน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
 ๒.๑๐  มีระบบการบริหารงานธุรการ การเงิน ที่ชัดเจน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

๒.๑๑  โรงเรียนมารีย์อนสรณ์ได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จากจังหวัด
บุรีรัมย์   

๒.๑๒  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับรางวัล MOE AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม จาก
กระทรวงศึกษาธิการ  

http://tscore.ms.ac.th/Training
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๒.๑๔  โรงเรียนมารย์อนุสรณ์  ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒน
คุณาธร”  ประเภทกลุ่มบุคคล  

๒.๑๕  ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และร่วม เสวนาวินัย
สร้างชาติ  งานสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ  จากกระทรวงวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๑  

๒.๑๖  ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผงาน งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวง
สาธารณสุข   

๒.๑๗  กระทรวงวัฒนธรรมได้ถ่ายทำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

๒.๑๘  ได้รับรางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีเอกชน ปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้บริหาร จำนวน ๒ คน  
ประเภทครูผู้สอน จำนวน ๑๗ คน และปี ๒๕๖๒  ประเภทผู้บริหาร จำนวน ๒ คน ประเภทครูผู้สอน 
จำนวน ๒๙ คน 

๒.๑๙  นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์  ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสภา” ระดับชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒.๒๐  นางสาวสภุารัตน์  เหลืองรัตนวิมล  และนางสาวยุพา  ชุ่มเสนา  ผู้ฝึกสอนระดับ
เหรียญทองชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๓.๑ ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็ม 
ความสามารถ  

๓.๒ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๓.๓ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๔ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียน รู้ที่

หลากหลาย  
๓.๕ ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและได้รับคำแนะนำจาก

คณะกรรมการวิจัย  
๓.๖ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรมอย่าง หลากหลาย  
๓.๗ ครูทุกคนตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้

จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๓.๘ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
๓.๙ ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  
๓.๑๐ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  
๓.๑๑ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ป.๖ มีการพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.๑๒ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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๓.๑๓ ครูมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยมีการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
จุดควรพัฒนา 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๑ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
  ๑.๒ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
  ๑.๓ ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
  ๑.๔  ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ยังต้องเร่ง
พัฒนาให้สูงขึ้น 
 
 ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๒.๒ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้ เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
 
 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นชุมชน 
 ๓.๒ ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้มากข้ึน และใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๓.๓ ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้น 
  ๓.๔ ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ สื่อการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอน 
  ๓.๕ ควรมีการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอนทุกคนในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
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แนวทางการพัฒนา 
๑. ควรส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ

ศึกษา 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 

๒. ในการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ควรจะมี
ระบบ 

การติดตามผลการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๓.  โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง จัดหา 

แหล่งเรียนรู้สื่อ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ มีการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทำงาน เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม่ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทาง
ความคิดอย่างเสรีมากขึ้น สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพ่ิม
มากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ เพ่ือเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

๔. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ให้สำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนให้ทันสมัย และทั่วถึงทุกพ้ืนที่ใน
โรงเรียน 

๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ โดย 
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จัก
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และมีสุขภาพจิตที่ดี 
 
ความต้องการช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. การพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Learning Community : PLC) 

๓. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้คำปรึกษาในด้านเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอน
ทักษะการคิดเชื่อมโยง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพ 
 ๔. จัดทำโครงการสร้าง Application MARIE ALERT ๔.๐ เพ่ือใช้ในส่งการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน และด้านระบบช่วยเหลือนักเรียน 
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การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
  ๑. การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน  
มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งจะเป็นไปได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน
และทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ 
   -  กระจายอำนาจ  
   -  การมีส่วนร่วม  
   -  การระดมความคิดเห็น 
   -  การเสริมแรงและขวัญกำลังใจ 
   -  การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ 
 
ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

1. การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. การติดตามการตรวจประเมิน ให้เป็นไปตามตัวมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ในบริบทที่ 

สถานศึกษาดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน ในด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
ตารางท่ี ๓๒ : ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนงานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย 
๒. แผนงานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ 
๓. กิจกรรมรักการอ่านก่อน
เคราพธงชาติหน้าเสาธง 
๔. กิจกรรมเขียนตามคำบอก 
๕. กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
 

๑. รายงานผลประเมินการอ่าน
การเขียนระดับชั้น ป.๑-ม.๓ 
๒. ผลการทดสอบความสามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้น  
ป.๑ (RT) 
3. รายงานผลประเมินการคิด
คำนวณ 
4. ผลการทดสอบ NT ป.๓ ด้าน
การคำนวณและภาษา 
5. ผลการทดสอบ O-NET ป.๖ 
วิชาคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย 
6. รายงานผลการประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์ 
7. ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ 
8. หลักสูตรสถานศึกษา 
9. แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน  
ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ฃ 
10. รายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

 ๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

๑. ข้อมูลจากโปรแกรมวัด
สมรรถนะด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา 
๒. ข้อมูลจากโปรแกรม 
MASS SCHOOL ด้านการ

๑. รายงานผลการประเมินวัด
สมรรถนะด้นการคิดและการ
แก้ปัญหา 
๒.  รายงานสรุปผลการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
 
 
 
 
 
 

ประเมินการอ่าน  คิดเวะ
เคราะห์  และเขียน 
๓. ข้อมูลจากการสอบ NT 
ด้านการให้เหตุผล 
๔. การจัดกิจกรรมการเรีน
การสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

๓.  ผลการสอบ NT  ด้านการให้
เหตุผล 
๔.  เอกสารประกอบการสอนการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  
เช่นการจัดการเรียนรู้ ใบงาน  
ผลงานนักเรียน 

๓.  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน และการทำโครงการ
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม 
ข้อมูลจากการส่งโครงงานเข้า
แข่งขันเช่น โครงงาน
คณิตศาสตร์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. โครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 
2. โครงงานคณิตศาสตร์ 
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
4. โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เป็นต้น 

๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ 
๑. การวัดสมรรถนะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
๒. ผลสัมฤทธิ์วิชา
คอมพิวเตอร์ 

๑. ผลการวัดสมรรถนะสำคัญด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
๒. แผนการจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ 
๓. รายงานผลสัมฤทธิ์วิชา
คอมพิวเตอร์ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์
สาระ 
     ๑. กลุ่มสาระภาษาไทย 
     ๒. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
     ๓. กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
     ๔. กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๕. กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
     ๖. กลุ่มสาระการงาน

๑. สารสนเทศของโรงเรียน 
๒. โปรแกรม Mas School 
๓. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชั้น ป.๑- ป.๖ 
๔. รายงานผลการทดสอบ NT 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๕. รายงานผลการทดสอบ O-
NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๖. รายงานผลการทดสอบ O-
NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
 
 
 
 

อาชีพและเทคโนโลยี 
     ๗. กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
     ๘. กลุ่มสาระศิลปะ 
แผนงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๓ 
๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
แผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
     ๑.๑ กลุ่มสาระภาษาไทย 
     ๑.๒ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
     ๑.๓ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
     ๑.๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๑.๕ กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
     ๑.๖ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
     ๑.๗ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
     ๑.๘ กลุ่มสาระศิลปะ 

๖. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 

๑. ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบ
การศึกษา ป.๖, ม.๓ 
๒. ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่
ศึกษาต่อทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ 

๑. รายงานผลการศึกษาต่อของ
นักเรียนระดับชั้น ป.๖, ม.๓ 
๒. ปพ.๑ 
๓. ปพ.๒ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
ตารางท่ี ๓๓ : ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลจากโปรแกรม Mass 
school วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. ข้อมูลสถิติการมาโรงเรียน
ของนักเรียน (ขาด ลา มา
สาย) 
๓.  สถิตของนักเรียนทำผิด
ระเบียบวินัย 
๔. แผนงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
๕. กิจกรรมไหว้งามแบบไทย 
๖. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๗.  กิจกรรมวันไหว้ครู 
๘.  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชมน์พรรษา ร.๑๐ 
๙.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๑๐. กิจกรรมวันเด็ก 
๑๑. โครงการธารน้ำใจสู่ชีวิต 
ธารจิตสู่ชุมชน 
๑๒. โครงการฟังธรรมใน
โอกาสวันเข้าพรรษา 

๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. รายงานสถิติการมาเรียนของ
นักเรียน (ขาด, ลา, มาสาย, ป่วย, 
หนีเรียน) 
3. รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
4. รายงานผลการดำเนินการธาร
น้ำใจสู่ชีวิต ธารจิตสู่ชุมชน 
5. รายงานผลการดำเนินการฟัง
ธรรมเข้าพรรษา 

 ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลจากโปรแกรม Mass 
School ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ข้อที่ ๗  
๒. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม โครงการที่เก่ียวข้อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาไทย 
     - กิจกรรมวันไหว้ครู 
     - กิจกรรมวันแม่  

๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
ถึงประสงค์ ข้อ ๗ 
๒. รายงานการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
๓. รายการร้อยละของนักเรียนที่
สวมใส่ผ้าไทยในวันอังคาร 
๔. จำนวนแผนการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการบูรณา
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ประเด็นพิจารณา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 

๓. จำนวนนักเรียนที่สวมใส่
ผ้าไทยในวันอังคาร 
๔. แผนการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระท่ีมีการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย 

การภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลจากโปรแกรม Mass 
school  วัดสมรรถนะสำคัญ
ด้านทักษะชีวิต 
๒. งานกีฬาภายใน แคนา
เกมส์ 
๓. กิจกรรมวันเด็ก 
๔. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๕. กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ 
๖. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๘. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
นักเรียนชั้น ม.๑ 
๙. โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 

1. เครื่องมือประเมินสมรรถนะ
สำคัญ เช่น ใบงาน แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2. สรุปรายงานงานกีฬาภายใน 
“แคนาเกมส์” 
3. สรุปรายงานกิจกรรมวันเด็ก 
4. สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๕. สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริม
ภาวะผู้นำ 
๖. สรุปรายงานกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 
๘. สรุปรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศ 
นักเรียนชั้น ม.๑ 
๙. สรุปรายงานโครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ – เนตรนารี 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลการชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง 
๒. ข้อมูลการทดสอบ
สมรรถภาพ 
๓.  ข้อมูลจากโปรแกรม SDQ   
๔.  รายงานพฤติกรรมจาก
ผู้ปกครองและครูประจำชั้น 
๕.  ข้อมูลจากโปรแกรม 
Mass school สมรรถะภาพ
สำคัญทักษะชีวิต 
๖. กิจกรรมให้วัคซีนสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคนักเรียน 

๑. รายงานสรุปผลการชั่งน้ำหนัก 
วัดส่วนสูง 
๒. รายงานสรุปผลการทดสอบ
สมรรถะภาพ 
3. รายงานผล SDQ 
4. ผลการประเมินด้านทักษะชีวิต 
5. สรุปรายงานกิจกรรมให้วัคซีน
สร้างภูมิคุ้มกันโรคนักเรียน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ประเด็นพิจารณา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๕. มีคุณลักษณะที่ดีงาม รัก
เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่
อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๒. กิจกรรมระเบียบวินัย   
๓. กิจกรรมการคัดแยก  คัด
ย่อขยะ    
๔. กิจกรรมธนาคารขยะ   
๕. กิจกรรมขยะเป็นศูนย์    
๖. กิจกรรมทานข้าวให้หมด
จาน เศษอาหารเป็นศูนย์    
๗. โครงการล้างจานคือล้างใจ   
๘. หนึ่งห้องเรียนหนึ่ง 
โครงงานคุณธรรม 
๑๐. วิจัยในชั้นเรียนเชิง
แก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์    
๑๑. โปรแกรมทำเนียบคนดี  
มีจิตอาสา  พัฒนามารีย์   
 

๑. สรุปรายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
   - กิจกรรมระเบียบวินัย   
   - กิจกรรมการคัดแยก  คัดย่อ
ขยะ    
   - กิจกรรมธนาคารขยะ   
   - กิจกรรมขยะเป็นศูนย์    
   - กิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน 
เศษอาหารเป็นศูนย์    
   - โครงการล้างจานคือล้างใจ   
   - หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรม 
   - รายงานผลทำความดีจาก
โปรแกรมทำเนียบคนดี  มีจิตอาสา  
พัฒนามารีย์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ตารางท่ี ๓๔ : ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ประเด็นพิจารณา แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

๑. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒๕๖๑ 
๒. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนแผน/
โครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับโครงสร้าง                             
การบริหารการศึกษา 
๓. แผนงานวิจัย 
 
 
๔. แผนงานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

๑. สรุปรายงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๑ 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
๑. สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน/
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้าง                             
การบริหารการศึกษา 
๒. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี 
๒๕๖๑ 
๑. งานวิจัย “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๑. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR) 
๒. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ๒. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนงานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือ 
ที่เก่ียวข้องกับระเบียบต่าง 
ๆ 

๑. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR) 
๒. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๑. คู่มือการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๑ 
๓. แผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๔. สรุปค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/หน่วยงาน 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 

๓.  ดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร

๑. กิจกรรมจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ ใน
แต่ละปีการศึกษา 
๒. โครงการอบรมเชิง

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แบบประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
๓.ประชุมสัมนาปรับปรุงเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ประเด็นพิจารณา แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการเทคนิคการสอน
แบบ stem and stream 
๓. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้
กำกับลูกเสือสามัญ ขั้น
ความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) 
๔. โครงการอบรมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๔. สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
สอนแบบ stem and stream 
๕. สรูปรายงานโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) 
๖. สรุปรายงานโครงการอบรมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

๔. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

๑.แผนงานพัฒนาบุคลากร 
๒.โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเรื่องการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑  
๓. การศึกษาดูงาน 
๔. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสอน
แบบ stem and stream 
๓. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้
กำกับลูกเสือสามัญ ขั้น
ความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) 
๔. โครงการอบรมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๖.  แผนงานการสร้างขวัญ
และกำลังใจ 

๑. รางานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๒. สรุปรายงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 
๓. สรุปรายงานการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอ่าน
โดยใช้สี ณ โรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น 
จังหวัดสระแก้ว    
๔. สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
สอนแบบ stem and stream 
๕. สรุปรายงานโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) 
๖. สรุปรายงานโครงการอบรมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๗. ทะเบียนการรับเชิญเป็นวิทยากรของครู 
บุคลากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
๘. สรุปรายงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
๙. สรุปรายงานกิจกรรมชุดสวัสดิการครู บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ 
๑๐. สรุปรายงานกิจกรรมโบนัสประจำปี 
๑๑.  สรุปรายงานกิจกรรมขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่
ลา ไม่มาสาย และเข้าร่วมกิจกรรม และโบนัสทอง
ครูนานปี 
๑๒. สรุปรายงานกิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดีปี
ใหม่  
๑๓. สรุปรายงานกิจกรรมทัศนศึกษา 



53 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ประเด็นพิจารณา แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

๑๔. สรุปรายงานกิจกรรมเงินประจำตำแหน่ง 
๕. จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กิจกรรมซ่อมบำรุง 
๒. กิจกรรมสุขาน่าใช้  
๓. กิจกรรมใต้ร่มเงาเรามา
รีย์ 
 
๔. กิจกรรมขยะเป็นศูนย์   
๕. กิจกรรม Big Cleaning 
Day   
๖. กิจกรรมป้ายนิเทศเพ่ือ
อำนวยต่อการเรียนรู้   
๗. กิจกรรมธนาคารขยะ 

๑. สรุปรายงานกิจกรรมซ่อมบำรุง 
๒.สรุปรายงาน กิจกรรมสุขาน่าใช้  
๓. สรุปรายงาน กิจกรรมใต้ร่มเงาเรามารีย์   
๔. สรุปรายงานกิจกรรมขยะเป็นศูนย์  
๕. สรุปรายงานกิจกรรม Big Cleaning Day   
๖. สรุปรายงานกิจกรรมป้ายนิเทศเพ่ืออำนวยต่อ
การเรียนรู้   
๗. สรุปรายงานกิจกรรมธนาคารขยะ 
๘. เกียรติบัตร  ได้รับรางวัล Zero waste school  
โรงเรียนปลอดขยะจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖. มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. แผนงานประชาสัมพันธ์ 

๑. สรุปรายงานกิจกรรมงานระบบเครือข่าย 
๒. สรุปรายงานกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี 
๓. สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔. สรุปรายงานแผนงานประชาสัมพันธ์ 
๕.  แผ่นพับ 
๖.  วารสาร 
๗. สถานีวิทยุสาธารณะ เพื่อการศึกษา ๑๐๕ 
MHz 
๘. ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ ต่าง ๆ  
      - เว็บไซต์ www.ms.ac.th 
      - เฟซบุก๊โรงเรียน 
https://www.facebook.com/marieanusorn 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ms.ac.th/
https://www.facebook.com/marieanusorn
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ตารางท่ี ๓๕ : ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. แผนงานการนิเทศการเรียน
การสอน 
๓. แผนงานพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน และแหล่งการเรียนรู้ 
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนแบบ Stem and 
stream 
๕. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. แผนงานการจัดการเรียนการ
สอน 

๑. รายงานการส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. รายงานแผนงานการนิเทศการ
เรียนการสอน และแหล่งการ
เรียนรู้ 
๓. รายงานแผนงานพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 
๔. รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ 
Stem and stream 
๕. รายงานแผนงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
๖. รายงานแผนงานการจัดการ
เรียนการสอน 

 ๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนงานพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 
2. กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมการประเมินการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเรียนรู้ 
 

๑. รายงานแผนงานพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
๒. รายงานกิจกรรมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายใน  
๔. รายงานกิจกรรมการประเมิน
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
๕. ทะเบียนแหล่งเรียนรุ้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

๓.  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
 
 

๑. แผนงานการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
๒. แผนงานวิจัยในชั้นเรียน 
๓. โครงการอบรมครูเพ่ือวิจัยใน
ชั้นเรียน 

๑. สรุปรายงานแผนงานการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน 
๒. สรุปรายงานแผนงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 
๓. สรุปรายงานโครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๔. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 

๑. การตรวจสอบ กำกับ 
ติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. การนิเทศการสอน 
๓. ระบบการวัดและประเมินผล 
๔. คู่มือวัดและประเมินผล 
๕. คะแนนการประเมินตาม
ตัวชี้วัด  

๑. สรุปรายงานการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
๒. สรุปรายงานการนิเทศการ
เรียนการสอน 
๓. คู่มือวัดและประเมินผล 
๔. การตรวจให้คะแนนชิ้นงาน 
ผลงานของนักเรียน 

 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 

๑. การนิเทศการสอน 
๒. การประชุมครูประจำเดือนมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓. การเฉลยแบบฝึกหัด 
การบ้าน  ข้อสอบให้แก่นักเรียน 
 

๑. สรุปรายงานการนิเทศการ
เรียนการสอน 
๒. รายงานการประชุม 
๓. แบบฝึกหัด การบ้าน  ข้อสอบ
ของนักเรียน 
4. ปพ.6 
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. 

 

ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 

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

 

 โดยที่มีกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตาม
แผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผล
การดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  และ
เพ่ื อ เป็ นแนวปฏิ บั ติ แก่สถานศึกษาในการกำหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับ
ปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  ๖  
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง  การ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

         ประกาศ  ณ   วันที่ ๑๔  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 
............................................. 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำนวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
   ๕) มีคุณลักษณะที่ดีงาม รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 -------------------------------------- 

ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
ตารางท่ี ๓๖ : การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและ
การคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     ๒) ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ ทกุคน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
     ๓) ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔) ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
     ๕) ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖) ผู้เรียน ร้อยละ  ๘๐ มคีวามรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
      ๑) ผู้เรียน ร้อยละ ๘๓ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
      ๒) ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
      ๔) ผู้เรียนทุกคนร้อยละ ๙๐ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
      ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มคีุณลักษณะที่ดีงาม รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  
อยู่อย่างพอเพียง 

  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
     ๑) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
       ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
       ๓)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
       ๔)  ครูและบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
       ๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
       ๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
     ๑)  ครูร้อยละ  ๙๕  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
     ๒) ครูร้อยละ ๙๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
     ๓) ครูร้อยละ ๙๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
     ๔) ครูร้อยละ  ๘๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ๕) ครูร้อยละ  ๘๐  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่า

เป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้ 

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางท่ี ๓๗ : ตารางเทียบเคียง 
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

ระดับ ๕    ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ ขึน้ไป 
ระดับ ๔    ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ 
ระดับ ๓    ดี ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ระดับ ๒    ปานกลาง ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
ระดับ ๑    กำลังพัฒนา ร้อยละ   ๐ - ๕๙ 
 
  ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๗  
มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องอาคารแมรี่โดม  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ได้
พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศได้  
  
 
 
 
     (นายสุรชัย  เจริญพงศ์) 
         ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ประชุมเล็ก อาคารแมรี่โดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

................................................................................................................................ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
๒. ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม  ผู้อำนวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
๓. นางสาวสุภารัตน์   เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
๔. นางพิศมัย  นพคุณ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
๕. นางภริตพร   นวลเท่า   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
๖. นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
๗. นายจตุพล   อ่อนสีทัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๘. นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 ประธานในที่ประชุมคุณพ่อสุรชัย  เจริญพงศ์  นำสวดภาวนาเพ่ือเริ่มการประชุม และเตรียม
ความพร้อมในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานในที่ประชุม บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  แจ้งที่ประชุมบอร์ดบริหารโรงเรียนดังนี้ 
  ๑. ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๒. ให้สานต่อนโยบายของสังฆมณฑลด้านคุณธรรมตามวิถีคริสต์และจากการสังเกต
พบว่าโรงเรียนรัฐบาลเริ่มส่งเสริมให้สถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้มี
ดำเนินการอย่างเข้มข้นและในการนำเสนอควรนำเสนอจากอัตลักษณ์ และมีกิจกรรมที่สนับสนุนและ
ควรมีการมอบหมายให้ครูรับผิดชอบเป็นแกนหลัก เช่น การเดินแถว ขยะ ให้มีฝ่ายที่รับผิดชอบได้
ดำเนินการวางแผนอย่างชัดเจน 
  ๓.  ในทุกวันให้มีการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู 
  ๔. ให้จัดกิจกรรม English day และเริ่มค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าทุกคนมาโรงเรียน
ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษแ และมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
  ๕.  ในช่วงเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฝ่ายเกี่ยวข้องได้เขียน Application Marie 
Alert เพ่ือใช้ดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 



66 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

• การติดต่อข่าวสารแบบผู้ปกครอง 
• ลงเวลามาเรียนของผู้ปกครอง 
• ในการให้คะแนนด้านคุณธรรมและชื่นชมความดีส่งต่อให้ผู้ปกครอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องรับรองวาระจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-  ไม่มี  - 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-  ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 ๔.๑  เรื่องจากผู้อำนวยการ  (ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม) 

  ๔.๑.๑  การจัดเตรียมสถานที่สำหรับวันเปิดเทอม ได้เตรียมการเป็นอย่างดี แต่ยังไม่
เรียบร้อย  เช่นการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ให้มีความสูงขนาดเดียวกัน  และการติดผ้าม่านเพื่อกันแดดตามห้อง
ต่าง ๆ  
  ๔.๑.๒  เรื่องการประเมินครูบุคลากร ซิสเตอร์จำนันทร์ ไพรงาม ได้นำเสนออยู่ใน 
กระบวนการพิจารณากับคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ หลังจากได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ 
  ๔.๑.๓  ปัญหาการติด ร. มีวิชาอะไรบ้างถ้าติดวิชาหลักเสนอวันเสาร์ เห็นสมควรให้
ครูติวนักเรียน แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซิสเตอร์ ได้ติดต่อครูเพ่ือที่ให้ครูดำเนินการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อไม่ให้นักเรียนได้ติด ร , ๐ 
 
  ๔.๒  เรื่องจากฝ่ายวิชาการ(นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 

๔.๒.๑ นำเสนอจำนวนนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ข้อมูลวันที่ ๙ พฤษภาคม  
๒๕๖๒  

๔.๒.๒ เสนอรายชื่อครูและบุคลากรทั้งหมดและมีการโยกย้ายครูระดับอนุบาล การ 
รับสมัครครูและบุคลากรต้องวางแผนให้มีความเหมาะสม 
    คุณพ่อเสนอปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะมีการบรรจุครูจำนวน ๔๔ คนดังนั้น
อัตรากำลังบุคลากรน่าจะพอต่อจำนวนนักเรียน 

๔.๒.๓ ย้ายสาระคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
๔.๒.๔ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๒ อาจมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรคือศิลปะและ 

ดนตรีนาฏศิลป์ให้เหลือ ๑ คาบเพื่อนำไปเพ่ิมชั่วโมงภาษาอังกฤษในการเน้นทักษะด้านภาษา   
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คุณพ่อสุรชัย  เจริญพงศ์  ได้เสนอเพ่ิมเติมให้ดำเนินการจัดวงโปงลางให้สามารถออก
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒.๕ รายงานผลการดำเนินการปี ๒๕๖๑  ตามเอกสารแนบรายงานผลการ 
ดำเนินงานฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     คุณพ่อสรุชัย  เจริญพงศ์   สอบถามเรื่องการท่องคำศัพท์ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ นางสาวสุภารัตน์ เสนอกการทำคำศัพท์ไทยวันละ ๘ คำแล้วให้นักเรียนเขียน
คำศัพท์ต่อที่ห้องเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการอ่านเขียนอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒.๖  รายงานผลสัมฤทธิ์ ตามเอกสารของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔.๒.๗  รายงานผล o-net  
๔.๒.๘  รายงานปฏิทินฝ่ายวิชาการปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การปฐมนิเทศกฎระเบียบของโรงเรียน 
• ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ โรงเรียนคุณธรรม 
• วันที่ ๑๐ ประชุมครูปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
• ซิสเตอร์นงลักษณ์ ฝากให้ครูที่สอนพิเศษเย็นดูระบบน้ำไฟ 
• วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  จะอบรมทำสื่อประสม 

 

4.2 เรื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียน(นางภริตพร  นวลเท่า) 
๔.๓.๑ จะทำคู่มือนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  จะเรียนนำเสนออีกครั้ง โดยจะมีการ 

เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนจะนำเสนอผู้บริหาร 
๔.๓.๒ ขอครูพิเศษช่วงพักเท่ียง พักน้อยและหลังเลิกเรียน  ดูและความเรียบร้อย 

เพ่ือความปลอดภัย นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์  ได้นำเสนอเพ่ิมเติมห้องเรียน  ห้องปฏิบัติ  ครูและ
นักเรียนไม่ควรนำอาหารไปรับประทาน 

๔.๓.๓ การจัดกิจกรรมการต้อนรับนักเรียน ป.๑  ในวันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ขอมอบหมายให้นางพิสมัย  นพคุณ ดำเนินการติดตั้งซุ้มต้อนรับให้มีความสวยงาม 

๔.๓.๔  การประชุมผู้ปกครองของมัธยมศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔.๓.๕  การเลือกตั้งสภานักเรียน 

• หาเสียง ๒๐ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
• เลือกตั้ง   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
• การเข้าค่ายธรรมะนักเรียน ม.๑  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
• ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไหว้คร ู
• ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ย้ายไปเดือนกันยายน 
• ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
• กิจกรรมการเยี่ยมบ้านในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เยี่ยมเฉพาะนักเรียน

ที่มีปัญหา 
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• การจัดกิจกรรมวันแม่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  และการจัดกิจกรรมจิต
อาสา 

• ธันวาคม ๒๕๖๒ วันดินโลก 
 

 ๔.๔  เรื่องจากฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม  (นางพิศมัย  นพคุณ) 

๔.๔.๑ กำหนดปฏิทินมิสซาเพ่ือเปิดเทอมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  และจะมี 
การมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เช่น นักเรียนสอบได้คะแนน O-NET ๑๐๐ 
คะแนน 

๔.๔.๒ กิจกรรมฉลองศาสนนามในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   
๔.๔.๓ การกำหนดฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์   

วันเสารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๔.๔.๔ วันคริสต์มาส ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานจับฉลากนักเรียนวันที่ ๒๐ ธันวาคม  

๒๕๖๒ และมีการอวยพรพระกุมารและพระกุมารอวยพรตามห้อง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๔.๔.๕ การส่งสาส์นแสดงความยินดีกับศาสนาพุทธ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ควรจะ 

ส่งสารไปก่อนวันที่ ๑๕ หรือ ๑๖ และหยุดชดเชยวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และอยากจะเพ่ิมการ
ส่งสาส์นไปยังผู้นำศาสนาอิสลามอีกด้วย 

๔.๔.๖ ฝ่ายอภิบาลได้มอบหมายงานเพิ่มงานพยาบาลและงานโภชนาการจะมีการนำ 
ยาไปตามอาคารเหมือนเช่นเดิม 

๔.๔.๗ ส่วนงานโภชนาการอาจจะมีการสำรวจนักเรียน ความต้องการอาหารให้มี 
ความพึงพอใจต่อการจัดทำอาหาร และดำเนินการจัดอาหารกลางวันเพื่อเสนอตามความต้องการของ
นักเรียน 

๔.๔.๘  เรื่องการอบรมนักเรียนหน้าเสาธง/เน้นภาษาอังกฤษ 
• วันจันทร์ ผู้บริหาร 
• วันอังคาร การจัดกิจกรรมงามอย่างไทย 
• วันพุธ ลูกเสือ 
• วันพฤหัสบดี ภาษาอังกฤษ BFIT 
• วันศุกร์ ภาษาต่างประเทศ ครูไทย 

๔.๔.๙ การอบรมนักเรียนตามสายชั้น อบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน 
๔.๔.๑๐ การเข้าแถวนักเรียนตอนเช้าโดยการใช้สัญลักษณ์ 
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๔.๕  เรื่องจากฝ่ายธุรการ-การเงิน (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
๔.๕.๑ สรุปยอดนักเรียนใหม่ ๗๗๒ คน ตามเอกสารแนบ 
๔.๕.๒ ยอดค้างค่าชำระค่าธรรมเนียมปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประมาณ ๔ ล้านบาท 

เหตุที่ค้างค่าเทอม ครอบครัวหย่าร้างทำให้หลายส่วนอยู่กับตายาย  และเห็นสมควรให้มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเงินด้วย 

๔.๕.๓ โครงการประกันอุบัติเหตุ และใบจัดทำความพึงพอใจ ทำผลดีแต่อยากให้มี 
การประกันอุบัติเหตุ 

๔.๕.๔ โครงการเรียนฟรีจะมีการแจกคูปอง  ในวันปฐมนิเทศเพ่ือนำไปจัดซื้อกับทาง 
ร้าน 
 
 ๔.๖  เรื่องจากฝ่ายปฐมวัย (นางพรทิพย์  สะอาดรัมย์) 

๔.๖.๑ บริษัท Make a with ยังคงมีการส่งครูต่างชาติมา ๒ คนและจะส่งคนไทยมา
ช่วยดูแล 

๔.๖.๒ เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ๑ คาบต่อสัปดาห์ 
   ๔.๖.๓ กิจกรรมตอนเช้าภาษาอังกฤษ ๒ วันต่อสัปดาห์ 

๔.๖.๔ อนุบาล ๒/๗ จะปรับเปลี่ยนครูประจำชั้น 
๔.๖.๕ ค่าส่วนต่างเก็บเพ่ิมประมาณ ๖๐๐ บาท 

 ๔.๗  เรื่องจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นายจตุพล  อ่อนสีทัน) 
๔.๗.๑ กิจกรรมการซ้อมอัคคีภัยช่วงบ่ายวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๔.๗.๒ การประชุมผู้ประกอบการรถตู้สัปดาห์ที่ ๒ 
๔.๗.๓ การจัดบอร์ดของครูประจำชั้นและครูพิเศษ สามารถเบิกงบประมาณได้ 

ห้องละ ๕๐๐ บาท  โดยให้ครูสำรองก่อน แล้วนำหลักฐานมาเบิกภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
๔.๗.๔ .กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมขยะเป็นศูนย์ ห้องเรียนสะอาด ในปี 

การศึกษา ๒๕๖๒ จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔.๗.๕ การดูแลงานโสตทัศนอุปกรณ์ให้อยู่ในเล่มเดียว/งานซ่อมบำรุง 

  
 ๔.๘  เรื่องจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร (นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 
 

๔.๘.๑ เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและบุคลากรมี
จำนวนทั้งหมด ๒๔ กิจกรรมผลสรุปดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕ ตามเอกสารแนบ 

๔.๘.๒ นำเสนอโครงสร้างการบริหารงานและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือหาผลการดำเนินงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

๔.๘.๓  ได้นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับขั้น 
พื้นฐาน  และระดับปฐมวัย เพื่อให้คณะกรรมการทราบและคณะกรรมการได้เสนอให้มีการ
ตรวจสอบเรื่องการพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ และส่งกับหน่วยงานต้นสังกัด คือ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๔.๘.๔ คุณพ่อได้เสนอเครื่องแบบครูควรจะจัดเสื้อเหลืองให้ครู ๑ ตัวเพ่ือใส่ฉลอง ร 
๑๐ และการจัดทัศนศึกษา ๒๕๖๒ จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล  ได้เสนอกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้อง
บริหารการจัดการในวิชาสุขศึกษา  เพ่ือตัดสินใจในการเรียนการสอนเพ่ือบริหารจัดการ  

มติที่ประชุม ให้ ชั้นป.๑ ถึง ป.๒ ให้ครูประจำชั้นสอนเองและประกาศรับสมัคร 
ภาคเรียน 

๕.๒  นางภริตพร  นวลเท่า  ได้เสนอการติด ๐  ติด ร. ฝ่ายกิจการขอรหัสการเข้าไปดูผลการ
ติด ๐ ร. ในระบบโปรแกรม Mass school    

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ 
 ๕.๓ นางพิสมัย  นพคุณ เสนอการดำเนินการด้านความพอเพียง เสนอให้มีการทําบัญชี
รายรับรายจ่าย  
     มติที่ประชุม เสนอให้ดำเนินการ  ชั้นป.๔ ถึง ม.๓ 
 ๕.๔  นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์  เสนอเรื่องการแต่งกายชุดพละ ของนักเรียนระดับ
อนุบาล เสนอให้มีการแต่งชุดพละตามวันที่มีการจัดประสบการณ์   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๕.๕  นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์  เสนอเรื่องการเรื่องการแต่งกายชุดไทยของนักเรียน  จะ
ให้นักเรียนหามาเองหรือโรงเรียนจะแจกให้  

มติที่ประชุม  ให้แจกฟรี จากชุดที่ตัดไปปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น.  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

           ลงชื่อ.......................................................  ผู้บันทึก 
             (นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................  ผู้รับทราบ ลงชื่อ................................................. ผู้รับทราบ 
         (ซิสเตอร์จำนันท์    ไพรงาม)          (บาทหลวงสุรชัย  เจรญิพงศ์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์         ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ประชุมเล็ก อาคารแมรี่โดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

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

ที ่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
๒ ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม ผู้อำนวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
๓ นางสาวสุภารัตน์   เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
๔ นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
๕ นางพิศมัย  นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม  
๖ นางภริตพร   นวลเท่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  
๗ นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน  
๘ นายจตุพล   อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
๙ นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสามผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่ง
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๓๘ : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน     

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 
                   ประสงค ์

  ✓  

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   ✓  
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน 
                   ศิลปะ ดนตรี และกีฬา                    

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
                   สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา มี 
                   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี 
                   วิสัยทัศน ์

  ✓  

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร   ✓  
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                    รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  
                   สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี 
                   ต่ออาชีพสุจริต 

  ✓  

ด้านคร ู     
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ 
                    รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
                    อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 

 ✓  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร     
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการ 
                    บริหารจัดการ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และ 
                    บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ 
                    เป้าหมายการศึกษา 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ 
                    สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
                    และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ 
                    เรียนรู ้

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ 
                    ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  ✓  

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพรายนอกรอบสาม 
 จุดเด่นด้านผู้เรียน  
 ปฐมวัย ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน มีความซี่อสัตย์ 
กตัญญู มีความเมตตา มีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อ่ืน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ร่างเริงแจ่มใส มีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีสุนทรีทางศิลปะ การเคลื่อนไหวออกกำลังกาย มีความรู้ทักษะตามหลักสูตร มี
ความสามารถในการทำกิจกรรมเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 ประถม/มัธยมศึกษา ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ ซี่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ สุขภาพแข็งแรง 
ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 จุดที่ควรพัฒนาด้านผู้เรียน 
 ปฐมวัย น้ำหนักและส่วนสูงของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง รอบตัว พฤติกรรม
การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร เช่น ขนมกรุบกรอบ 
 ประถม/มัธยมศึกษา ทักษะกระบวนการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความรู้และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 จุดเด่นด้านครู  
 ครูปฐมวัย ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง รักและเมตตาผู้เรียน
อย่างดียิ่ง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย มี
ความสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูประถม/มัธยมศึกษา ครูมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง มีความมุ่งมั่นและอุทิศเวลาในการพัฒนาและดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างดียิ่งมีความรู้และทักษะในการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งโรงเรียน 
 
 จุดที่ควรพัฒนาด้านครู 
 ครูปฐมวัย การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนวิธีการไม่หลายหลาย กานนำผลการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนมาปรับการจัดประสบการณ์และแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมผู้เรียน 
 ครูประถม/มัธยมศึกษา การจัดการเรียนรู้ยังใช้เทคนิควิธีที่ไม่หลากหลาย ยังเน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งความรู้ความจำเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้ยังไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง 
การที่ผู้เรียนได้มี  ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 จุดเด่นด้านผู้บริหาร 
 ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู
และผู้เรียน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความสำคัญกับงาน
วิชาการ เน้นการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่คุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการเป็นหลัก มีระบบการควบคุม
คุณภาพที่ดี มีระบบการกำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่
คล่องตัว ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลายและเพียงพอ 
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 จุดที่ควรพัฒนาด้านผู้บริหาร 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้อย การบริหารโดย
ใช้รูปแบบคณะกรรมการยังไม่มีมากนัก ความสัมพันธ์กับชุมชนตลอดจนการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้ ยังขาดการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและ
ท้องถิ่นในสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ที่ ๖๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

         ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทาง
โรงเรียนมารีย์-อนุสรณ์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว   เพ่ือทำหน้าที่  ติดตาม รวบรวม 
เอกสาร  หลักฐาน ข้อมูล ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละมาตรฐาน ตามรายละเอียดของมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด้วยคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
บาทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม   ผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ           กรรมการ 
นางพิศมัย    นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลฯ             กรรมการ 
นางภริตพร    นวลเท่า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน     กรรมการ 
นางปิยะนุช    สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน     กรรมการ 
นายจตุพล    อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์      สะอาดรัมย์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย          กรรมการ 
นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  ให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
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๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.๑  นางสาวจำนันท ์ ไพรงาม        ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายวีระวัฒน ์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวสภุารัตน์ เหลืองรัตสวิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
 ๒.๔  นายสมบัต ิ พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ   กรรมการ 
 ๒.๕  นางภริตพร นวลเท่า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฯ  กรรมการ 
 ๒.๖  นางพิสมัย นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลฯ  กรรมการ 
 ๒.๗  นายจตุพล อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 ๒.๘  นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน     กรรมการ 
 ๒.๙  นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์  คร ู   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวดวงใจ แสนกล้า  คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
 
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน   
 มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
    ๑. นางภรภัทร  แก่งสันเทียะ 

๒. นางเยาวมาลย์ บุญผาง 
๓. นางดวงจันทร์  ชุบรัมย์ 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

    ๑.  นางทัศนีย์  ฉ่ำสันเทียะ 
๒.  นางสาวยุพาพร   สอวิหก 
๓.  นางนัตยา      โซ่ไธสง 
๔.  นางสาวอำไพ   เภาตะนะ 

   ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๑. นางสาวศิรินันท์   ดวงนิล  

๒.  นาสาววัชรพรรณ   ระตาภรณ์ 
๓.  นางสาวฉัตรแก้ว   เปกรัมย์ 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑. นางสาวระพีพร จำปาพันธ์  
    ๒. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว 
    ๓.  นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว 
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   ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑. นางลำเพยพรรณ   พิมพ์จันทร์ 

๒. นางกลิ่นแก้ว    ทะสุนทร 
๓.  นางสาวพจนา  ศรีกระทุม่ 
๔.  นางสมพิศ  หมวดประโคน 
๕.  นางสาววรลักษณ์   กีรัตน์ 
๖..  นางปาริชาต ิ   วาปีโส 
๗.  นางสาวดวงใจ   แสนกล้า 
๘.  นางสาวภาริณี   วรรณทวี 
๙.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร 
๑๐. นายวิรัช  หมวดประโคน 
๑๑. นายสมจิตร  เวียงใต้   

   ๑.๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑. นางสาวยุพา    ชุมเสนา 
๒. นางสาวโสรญา   สีอุเป 
๓. นางสาวสุมิตรา   ปลื้มกมล 
๔. นายเทพตรีชา   ศรีคุณ 

 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  (นางภริตพร  นวลเท่า) 
   ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

๑. นางเพ็ญศรี  มะนิตรัมย์ 
๒. นางสมพิศ  หมวดประโคน 
๓. นางสาวอารดา  หิรัญศดานันท์ 
๔. นางสาวธัญจิรา   ทองเรือง 
๕. นายสุรเสกข์    อินทร์ประโคน 
๖. นางสาวกัลยา   มั่งค่ัง 
๘. นายจักรภัทร    ศรีอินทร์ 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.  นางมนทกานต์ ดาทอง 
๒.  นางอนงค์รัตน์    ขยันชุมนุม 
๓.  นางสาวพัชรินทร์   พวงเพ็ชร 
๔.  นางสาวจิรุดาภรณ์   เพ่ิมสุขพัฒน์ 
๕.  นางสาวสภุาภรณ์    แก้วน้อย 
๖.  นายฐาปนัจ    ขีรัมย์ 
๗.  นางอภิญญา   วิชัยรัมย์ 
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   ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.   นางภริตพร  นวลเท่า 
๒.   นางสาวสาลิน ี   เชื่อมรัมย์ 
๓.   นางสาวปัณณ์ธาร ี ศรีแก้ว 
๔.   นางพรรณี  คืนดี 
๕.   นางสาวตรีรัตน์   ประทุมตรี 
๖.   นางอรดี     ศรีรัตน์  
๗.   นายธรรมธาราธาร   เข็มบุปผา 
๘.   นางละออง  แว่นศิลา 

๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๑.  นายวิรชั      หมวดประโคน 
๒.  นายสมจิตร    เวียงใต้ 
๓.  นายชนเทพ  สังข์ทองหลาง 
๔.  นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 
๕.  นางสาวจตุพร  ผมทำ 
๖.  นางสาวันทนา แผ้วพลสง  

๑.๒.๕  มีคุณลักษณะท่ีดีงาม รักเมตตา  ซ่ือสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่าง
พอเพียง 

๑. นางปาริชาติ    วาปีโส 
๒. นางวิจิตร      อาสาสุข 
๓. นางสาวจันทิมา   พันธ์มณี 
๔. นางปรียาภรณ์   มาตหนองแวง 
๕. นางสาวศุภลักษณ์   วาปีกัง 
๖. นางสาววรลักษณ์    กีรัตน์ 
๗. นางสาวดวงพร   พรสาร 
๘. นายวันชัย    ดึแฮ 
๙. นางวงศ์จันทร์   จันทร์ศิริ 
๑๐. นางมลฤดี    เฮงขวัญ 
๑๑. นางสาวพรรณทิพา   เสนาโนฤทธิ์ 
๑๒. นางสาวสุวนันท์   วันทะมาตย์ 
๑๓. MRS.MARY ANN   MERCOLITA 
๑๔. นางสาวภาริณี   วรรณทวี 
๑๕. นางอุไรวรรณ  ธนูศร 
๑๖. นางวรินทร    เอิบอิ่ม 
๑๗. MR.WILFREKO  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 

๑.  นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง 
๒.  นางสาวจรรยา   คนชุม 
๓.  นางสาวอนงค์  คอนรัมย์ 
๔.  นางสาวจิตรลดา   โสนะชัย 
๕.  นางสาวพรทิวา   การเกษ 
๖.  นางสาวศรินนา    แก้วสีเคน 
๗. นายเปรมปรี    วาปีทะ 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑.  นางดวงใจ  แสนกล้า 
๒.  นางปุณิศา  นพคุณ 
๓.  นางอัจฉรา  เคยพุดซา 
๔.  นางสาวดารารัตน์   อัตโยโค 
๕.  นางสาวรัศม ี    ทิรอดรัมย์ 
๖. นางสาวอัจฉรา    เคยพุดซา 

   ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. นางสาวสุภารัตน์   เหลืองรัตนวิมล 
๒. นางลำเพยพรรณ    พิมพ์จันทร์  
๓. นางสาวมะลิ    ทนกระโทก 
๔. นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา   

  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑.  นางรวงทอง  ศรีศุภมิตร 
๒.  นางวิลาวลัย ์  บุญนำพา 
๓.  นางเมทินี  ราชวงศ ์
๔.  นางสาวดวงพร   เข็มทอง 
๕.  นางสาววชัราภรณ์   ฉันทปัญญา 
๖. นายกฤตภาส  ฉะพรรณรังสี 
๗. นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์ 

   
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
๑. นายจตุพล     อ่อนสีทัน 
๒. นางสาวสุชาดา   ประโมทะโก 
๓. นายประชาสันต์    สำเรียนรัมย์ 
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๔. นางสาวจิราภรณ์    ประโมทะโก 
๕. นายกวีพงษ์    พลเสพ 
๖.  นายตันติกร    สุขศรี 
๗. นางสาวละอองศรี   สุขทวี 
๘. นายอำนวย    สังข์ทองหลาง 

 
  ๒.๖ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๑.  นายสุพจน์     มูลรังสี 
๒.  นางสาวปิยะมาศ   ทองทั่ว 
๓. นายโสฬส  โพธิ์ศรี 
๔. นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์ 
๕. นายสิริชัย  คำพิสมัย 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

   ๓.๑ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑.  นางสาวชัญญานุช    เกิดผล  
๒.  นางนภาพร  บัตรประโคน 
๓.  นายโยธิน  เกิดสมบูรณ์   

 
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๑. นางชลลดา  ชิวรัมย์ 
๒. นางสาวปวีณา สารถ ี
๓. นางสาวจตุพร   ผมทำ 
๔. นางสาวสายสุณี   เขียวรัมย ์
๕. นางสมใจ     เฮาประโคนมงคล 
๖. นายสาโรจน ์ บูชารัมย์ 
๗. นางสุรัชวดี    พิริยะตระกูล 

๘. นางสาวปารวี   ชมโคกกรวด 
๙. นางจีรวรรณ    เดชสันเท๊ยะ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๑.  นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน  
    ๒.  นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 
    ๓.  นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 
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  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๑.  นางสาวมะลิ   ทนกระโทก 

๒.  นางสาวปราณี   แสงรัมย์ 
๓.  นายชาญวิตต์   รอตภัย 
๔.  นางสาวพิมรดา   แวดล้อม 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

๑. นางสาวสุภารัตน์   เหลืองรัตนวิมล 
๒. นางลำเพยพรรณ    พิมพ์จันทร์  
๓. นางสาวมะลิ    ทนกระโทก 
๔. นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา   

 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๔  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
    ลงชื่อ 
                  (นางสาวจำนันท์  ไพรงาม) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ตารางที่ ๓๙ : สรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร  ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
             ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
ระดับชั้น 

การพัฒนาตนเอง 
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง / ปี) 
ระดับประถมศึกษาปีที่  ๑   ๓๓.๒๓  
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๒   ๒๘.๘๐  
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ๔๒.๔๐  
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๔   ๘๔.๕๐  
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๕  ๕๔.๖๗  
ระดับประถมศึกษาปีที่  ๖   ๖๖.๗๕  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓ ๓๘.๕๐  
ฝ่ายสนับสนุนการสอน ๒๗.๘๘  

สรุปรวมเฉลี่ยท้ังหมด ๔๗.๐๙ 
 

ภาพที่    สรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร  ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
           ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (เฉลี่ยนชั่วโมงต่อปี / คน) 

 
 
 
 
 

33.23 28.8

42.4

84.554.67

66.75

38.5 27.88
Chart Title

ระดับประถมศึกษาปีท่ี  1 ระดับประถมศึกษาปีที่  2 ระดับประถมศึกษาปีท่ี  3

ระดับประถมศึกษาปีท่ี  4 ระดับประถมศึกษาปีที่  5 ระดับประถมศึกษาปีท่ี  6
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

เกียรติประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๓  ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ระดับประถมศึกษา ระดับส่วนภูมิภาค  ของ 
                         กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๒  ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยใน 

    ระบบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๓  ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยใน 

    ระบบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๔๓  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น จากเขตการศึกษา ๑๑   
ปีการศึกษา ๒๕๔๓-๒๕๔๗ เป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงาน 
                         คณะกรรมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๓  เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๕  เป็นโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์  จาก 
                         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร่วมกับเขตการศึกษา ๑๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ผ่านการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๖  เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๗  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานดีเด่น ต้นแบบระดับอำเภอ  ประเภท 
                         โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  ภาษาไทยได้ 

    ยอดเยี่ยม  จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ  O-NET สูงกว่า 
                         ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก 
                         กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
                         จากเขตตรวจราชการที่ ๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จาก 
                         กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นสถานศึกษาได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม จากการทดสอบทางการศึกษา O-NET   
                         ระดับมัธยมศึกษา จากสังฆมณฑลนครราชสีมา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  จาก 
                         กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่   
                         จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้รับรางวัล  MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จาก 
                         กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่   
                         จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร”  ประเภท 
                          กลุ่มบุคคล 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร”  ประเภท 
                          เยาวชน “เด็กชายธีรภัทร์  สีโท”  
ปีการศกึษา ๒๕๖๐   ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา  
                          “ในงานสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถี 
                          คุณธรรม” ระดับชาติ จากศูนย์คุณธรรม ระดับชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
                          จากกระทรวงวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม 
                           เสวนาวินัยสร้างชาติ  จากกระทรวงวัฒนธรรม 
ปีการศกึษา ๒๕๖๑   ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม 
                           เสวนาวินัยสร้างชาติ  “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวง 
                           สาธารณสุข 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
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พันธกิจ 
MISSION 

๑. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลกัษณ์ ๔                                                                                                                                                                                                    
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษที่ ๒๑                                                                                                                                                                                                
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ                                                                                                                                                                 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ                                                                                                                                  
๕.  การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                       
๖.  พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล        

เป้าประสงค์ 
GOAL ๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มชีื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับแนวหน้า 

๒. ครู  บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคณุธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ไดร้ับการยอมรับของสังคม 
๓. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ  ผูกพันตอ่องค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 
 
 

กลยุทธ ์
STRATEGY 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ จัดการเรียนรู้โดย
ยึดอัตลักษณ์ ๔                                                                                                                                                                                                                              
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียของ
โรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ ๔  เป็นคนดีของ
สังคม                                                                  
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ ๒๑                                                                                                                      
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูแ้ละทักษะทีจ่ำเป็น
ตามหลักสูตรและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ                                                                                                                                                                  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างรู้เท่าทันสื่อ(Media literacy) และ
ใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์  

๖. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ        
๗.  ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                                                       
๘.  ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
มีมาตรฐาน                                                                                                                               
๙.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธภิาพ                                                                                                            
๑๐. ส่งเสริม พัฒนาระบบการประชาสมัพันธ์  การสร้าง
เครือข่าย และสือ่สารการตลาดเชิงรุก     

 

 

ค่านิยมหลัก  Core Values 

G 

 Good 

governance 

R 

Righteousness 

E  

Excellent 

performance 

A 

Adversity 

quotient 

T 

Teamwork 

 

 

 

วิสัยทัศน์  VISION 
“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก                                                                              

ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ                                                                      
ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ” 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สข.) 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก  ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ  
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ” 

พันธกิจ (Mission)  

1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ ๔       
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษที่ ๒๑    
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมืออาชีพ  
5. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล 

เป้าประสงค์ (Goal)  

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ระดับแนวหน้า 

2. ครู  บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้รับการยอมรับจาก
สังคม 

3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ  มีความผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ  GREAT 

G = Good governance คือ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
R = Righteousness คือ ความถูกต้องเที่ยงธรรม 
E = Excellent performance คือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
A = Adversity quotient คือ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและหาทางแก้ไข 
T = Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ  
    จัดการเรียนรู้โดยยึดอัตลักษณ์ ๔                                                                                                                                                                                                                              
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ ๔   
    เป็นคนดีของสังคม                                                                  
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑                                                                                                                      
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ                                                                                                                                                                  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันสื่อ 
    (Media literacy) และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์                          
๖. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
   การสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ        
๗.  ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                                                                                                       
๘.  ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน                                                                                                                               
๙.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                            
๑๐. ส่งเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์  การสร้างเครือข่าย และสื่อสารการตลาดเชิงรุก 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
     รักเมตตา 
             รักตนเอง รักผู้อื่น รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของชาติ เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มี
น้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย 
     ซื่อสัตย์ 
ดำรงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่คดโกง   ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
     กตัญญ ู

เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของชาติ ธรรมชาติ มีความ 
นบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน 
    พอเพียง 

พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย สุภาพถ่อมตน ไม่ถือ 
ตัว ไม่ยึดติดเอกลักษณ์ของโรงเรียน   โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

ข้อมูลการเป็นวิทยากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
 
ตารางท่ี ๔๐ : ข้อมูลการเป็นวิทยากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

วัน/เดือน/ปี สถานที่เผยแพร่โครงการคุณธรรม เรื่อง 

๒๐ กันยายน 
๒๕๕๙ 

คณะบราเดอร์สามเณรใหญ่มิสซังลาว ภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า และโรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ครูผู้สร้าง
โรงเรียนคุณธรรม" 

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐  โรงเรียนดรุณศึกษาจุฬาภรณ์  
จ.นครศรีธรรมราช 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อัตลักษณ์สู่
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์" 

๓-๕  ธ.ค. ๒๕๕๙ คณะผู้บิรหารและคณะครูคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการ
สร้างจิตสำนึกและการเป็นครูจิตอาสา ณ 
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม 

๑๗  ธ.ค. ๒๕๕๙ คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี แบ่งปันโรงเรียนคุณธรรม 

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปลุกจิตสำนึกด้วยจิตอาสา 
๑๖ ม.ค.  ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จุดเน้นตามอัตลักษณ์โรงเรียนมารีย์

อนุสรณ์ 
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนใสเครือสังฆ

มณฑลจันทบุรี 
ตัวอย่างโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

๑๐-๑๑พ.ค. 
๒๕๖๐ 

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี การนำอัตลักษณ์สู่โรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์ 

๑๓ พ.ค ๒๕๖๐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์ 

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
๒๖  ต.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์ จ.นครราชสีมา กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม

วิถีคริสต์ 
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ จ.นครราชสีมา โรงเรียนคุณธรรมส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์

อย่างไร 
๑๖  มี.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ จ.นครราชสีมา สร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือยก

ผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน 
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ สร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือยก

ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

ตารางท่ี ๔๑ : ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

๑๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙   

คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม 

พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 
โรงเรียนคุณธรรม มีความพอใจระดับ

มาก  เฉลี่ย ๔.๕๑ 

๗ มีนาคม  ๒๕๕๙   โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
จ.หนองคาย 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  ร้อยละ 
๙๔.๘๐ 

๑๐  มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

- โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ  
- โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
- โรงเรียนอาเวมารีอา
อำนาจเจริญ 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ๔.๖๔ คิด
เป็นร้อยละ  
๙๒.๘๐     

๙ ก.ค. ๒๕๕๙ คณะผู้บิรหารคณะครู 
โรงเรียนคาทอลิกท่ัว
ประเทศ 

เวทีวิชาการ 
"กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์" ณ บ้านผู้หว่าน อ.
สามพราน จ.นครปฐม 

มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๙   

คณะผู้บิรหารคณะครู 
โรงเรียนคาทอลิกท่ัว
ประเทศ 

นำเสนอ
“กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

 

๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ 

โรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
จันทบุรี 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ๔.๗๘ คิด
เป็นร้อยละ  
๙๕.๗๐      

๑๐  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ 

คณะผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน จังหวัดราชบุรี 

โรงเรียนคุณธรรม ความพึงพอใจมาก
ที่สุดร้อยละ  
๙๘.๕๕ 

๙  มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
หัวไผ่  อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘๐  คิด
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

เป็นร้อยละ  
๙๖.๐๐  
     

๑๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๐ 

โรงเรียนพระมารดาทรง
ธรรม  อ.กันทรารมย์ จ.ศรี
สะเกษ 

โรงเรียนคุณธรรม มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดร้อยละ  
๙๘.๐๐ 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑   หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการโรงเรียนใน -       
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี   

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ๔.๙๘  คิด
เป็นร้อยละ  
๙๙.๖๐ 

๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑   โรงเรียนสันติวิทยา  อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ๔.๙๖  คิด
เป็นร้อยละ  
๙๙.๒๐ 

๖  กรกฎาคม  
๒๕๖๑   

โรงเรียนพระกุมารศึกษา 
จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์     

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

ภาพรวมมีความพึง
พอใจมากที่สุด   
โดยมีค่าเฉลี่ย  
๔.๘๐  คิดเป็นร้อย
ละ  ๙๖.๐๐ 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร จ.
พิจิตร 

โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน 

 

๙  พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

โรงเรียนพระกุมาร
มหาสารคาม อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ๔.๙๓  คิด
เป็นร้อยละ  
๙๘.๖๐ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑   นักศึกษามหาบัณฑิต 
บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และคณะครูโรงเรียนพระ

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

ภาพรวมมีความพึง
พอใจมากที่สุด   
โดยมีค่าเฉลี่ย  
๔.๘๓  คิดเป็นร้อย
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

วัน/เดือน/ปี คณะดูงาน เรื่องท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน 

กุมารมหาสารคาม ละ  ๙๖.๕๙ 
๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒   

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
กาฬสินธุ์   

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ 

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘๓  คิด
เป็นร้อยละ  
๙๖.๖๐ 

 
ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผูบ้ริหารคณะครูจากโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ โรงเรียนมารีพิทักษ์นางรอง 

และโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ 

    
 
 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ :คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลจันทบุรี 
ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ 

    

 
 
 
 
 
 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ 

       

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ หัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

        

๑๑ กรกฎาคม. ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนมารดาทรงธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
ศึกษาดูการจัดเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ 
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สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ปีการศึกษา ๒๔๖๑ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       การงานอาชีพและเทคโนโลยี              ภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วิชา                       งานเกษตร                         รหัสวิชาง       ๑๔๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 
๔        หน่วยการเรียนรู้ที่    ๖      เรื่อง    ปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล      จำนวน     ๔     ชั่วโมง 
สอนสัปดาห์ที ่  ๑-๔  วัน จ-ศ   ที่  ๒-๒๙    เดือน   พฤศจิกายน                  พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 

๑. สาระ (Strand) มาตรฐาน (Standard) ตัวชี้วัด(Indicators) และสาระการเรียนรู้แกนกลาง /ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ (ระบุสาระ มาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง /ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฯลฯ ที่จะใช้สอนในหน่วยนี้ให้ครบ)   
        สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว                                                                                                                     
มาตรฐานที่ ง ๑.๑  
        เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ                                                                      
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ  
ลักษณะ    นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
ตัวช้ีวัด  ป.๔/๒ การทำงานซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การปลูกไม้ดอก  หรือ ไม้ประดับการซ่อมแซมวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ 

2. สมรรถนะและคุณลักษณะพึงประสงค์ 
2.1 สมรรถนะ (Learners’ Key Competencie) 

2.1.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                                                                                                                               
2.1.3 ความสามารถในการคิด                                                                                                                                                  

2.2 คุณลักษณะพึงประสงค์(Desirable Characteristics) 
1.2.1 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง 
1.2.2 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน   

2.3 คุณค่าพระวรสาร  
  ๒.๓.๑  การอยู่อย่างพอเพียง 
  ๒.๓.๒  ความรักต่อองค์กร และรักสิ่งแวดล้อม 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ระบุให้ครบ KPA) 
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3.1 เพ่ือให้นักเรียนทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความซื่อสัตย์  
ขยัน อดทน 

3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ระบุตามชั่วโมงหรือคาบที่กำหนดในหน่วยนี้ โดย
ออกแบบให้ละเอียดทีละชั่วโมง/คาบจนครบตามที่กำหนด) 
4.1 ชั่วโมงหรือคาบที่ ๑ วัน..จันทร-์ศุกร์ ที่.. ๒๙ ต.ค. – ๒ พ.ย เดือนพฤศจิกายน..พ.ศ. ๒๕๖๑.....                                       

4.1 จุดประสงค์ข้อที่ ๑  เพ่ือให้นักเรียนทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วย
ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน (KP)                                                                                                            

เรื่อง     ชนิด และประเภทของเครื่องมือเกษตร  
ใช้กระบวนการ (ระบกุระบวนการหลักท่ีใช้ออกแบบจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงหรือคาบ) 
กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฎิบัติ   กระบวนกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนภาษา     กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคณิตศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น   กระบวนการสร้างเจตคติ   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการอ่าน แบบที่.......  กระบวนการวิเคราะห์ 
ระบุกระบวนการ .................................................................... .......................................................... 
ระบุกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบการสอนเป็นหลัก  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ 

1. ขั้นสังเกต/รับรู้ 
1.1 ครูจัดเตรียมรูปภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโด

เทล  เช่น ใบไม้  ตะแกรงลวด  น้ำหมักชีวภาพ  
1.2 ครูบอธิบายถึงความสำคัญเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์มารีย์คอมโด

เทลแต่ละชนิด ให้นักเรียนฟัง พร้อมกับสอบถามนักเรียนว่า   เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละ
ชนิดมีว่าชื่ออะไรบ้าง  มีประโยชน์ในการทำปุ๋ยอย่างไร 

1.3 ครูอธิบายวิธีกระบวนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล  
   ๒.  ขั้นจำแนกความแตกต่าง 

1.4 ให้นักเรียนจำแนกข้อแตกต่างของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์
คอนโอเทลแต่ละชนิดว่ามีข้อแตกกันอย่างไรบ้าง ดังนี้ 

1.4.1 บอกชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์  การใช้/ใช้สำหรับ  และบอกความสำคัญเกี่ยวกับ
การทำปุ๋ย  เช่น ใบไม้เป็นส่วนผสมกับปุ๋ยหมัก  เหล็กแทงปุ่ย เพ่ือนำร่องในการรด
น้ำเป็นต้น 

1.4.2 นำข้อมูลที่ศึกษา การใช้/ใช้สำหรับ  มาเปรียบเทียบข้อแตกต่างของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล 
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๓. ขั้นหาลักษณะร่วม 
1.5 ครูสุ่มให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบสรุปลักษณะการใช้เครื่องมือที่

เหมือนกนัหรือที่มีลักษณะร่วนกัน ดังนี้  เช่น 
1.5.1 ใบไม้   ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมในการจัดทำปุ๋ย ซึ่งเป็นการรักษาธรรมชาติ 

สื่งแวดล้อมอีกทาง 
1.5.2 ตะแกรง  ใช้สำหรับเป็นแนวกั้นให้กับปุ๋ยคอกและใบไม้อยู่ทรงรูปสวยงาม ง่ายต่อ

การบำรุงรักษาปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล 
1.5.3 น้ำหมักชีวภาพ  ใช้สำหรับรดปุ๋ยที่เพ่ือให้เร่งการย่อยสลายของใบไม้และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของปุ๋ย 
1.5.4  ปุ๋ยคอก  ใช้สำหรับหมักใบไม้ เพ่ือให้ใบไม้ย่อยสลายเร็วขึ้นและเพ่ิมคุณค่าทางปุ๋ย

อินทรีย์มารีย์คอนโอเทล 
1.6 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป แล้วเขียนข้อมูล จำแนกประเภท ที่ได้ศึกษาในงานที่

กำหนด  โดยเครื่องมือที่มีลักษณะร่วมหรือ ที่ใช้เหมือนกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน 
2. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด 

2.1 ครูสุ่มนักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม ๒ คน ออกมานำเสนสอรายงาน 
2.2 ครูถามนักเรียนว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีนักเรียนศึกษาของแต่ละกลุ่มมีข้อเหมือนหรือ

แตกต่างอย่างไร 
3. ขั้นทดสอบและการนำไปใช้ 

3.1 ครูสุ่มให้นักเรียน ๔-๕ คน  ออกมาอธิบายถึงวิธีการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล 
พร้อมซักถามว่า ความสูงของใบไม้แต่ละชั้น กี่เซนติเมตร  และความสูงของปุ๋ยคอก มี
ความสูงเท่าไหร่ 

5. ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ใช้บรรยาย (Lecture) ใช้การสาธิต (Demonstration) ใช้การทดลอง (Experiment) 
ใช้การนิรนัย (Deduction)  ใช้การอุปนัย (Induction) ใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip 
ใช้การอภิปรายรายกลุ่มย่อย (Small Group 
Discussion) 

ใช้การแสดงละคร (Dramatization) 

ใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ใช้กรณีตัวอย่าง (Case) 
ใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) ใช้ศูนย์การเรียน (Learning Center) 
ใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) ใช้เกม (Game) 
ระบุเพ่ิมเติม................................................................... ระบุเพ่ิมเติม.................................................. 

 
6. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้(สื่อวัสดุสิ่งของ / สื่อธรรมชาติ / สื่อเทคโนโลยี / ฯลฯ ) 

6.1 Keynote เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล 
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6.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ใบไม้  ปุ่ยคอก  น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ 
6.3 ใบงานกระบวนการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล 

๗. การวัดผลประเมินผล 
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ใบความรู้ 
 

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุ๋ยคอก  ใช้สำหรับหมักใบไม้ เพ่ือให้ใบไม้ย่อยสลายเร็วขึ้น
และเพ่ิมคุณค่าทางปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโอเทล 

 
 
 
 

ใบไม้แห้ง หรือใบไม้สด  ที่ผ่านการกำจัด
หรือการหล่นจากต้นไม้  เช่น หล่น  ตัดแต่ง
กิ่ง 

ตะแกรงลวดตาข่ายวงกลม 
     ขอบตะแกรงด้วยท่อ PE มัดตะแกรง
ลวดด้วยลวดมัดเหล็ก  ทำเป็นรูปร่างวงกลม 
    เส้นผ่าศูนย์กลาง  1 เมตร 
    ความสูง  1  เมตร 

น้ำหมักชีวภาพ 
     เพื่อช่วยในการย่อยสลายระหว่างใบไม้
กับปุย๋หมัก 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

ใบงานที่  ๑ 
ชื่อ............................................................ ชั้น ............. เลขที่................ 

 

สรุปวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล ดังนี้  เช่น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ชื่อ…………………………………………………… 
มีลักษณะ.................................................. 
………….................................................... 
.................................................................. 

ชื่อ…………………………………………………… 
มีลักษณะ.................................................. 
…………….................................................. 
.................................................................. 

ชื่อ…………………………………………………… 
มีลักษณะ.................................................. 
…………….................................................. 
.................................................................. 

ชื่อ…………………………………………………… 
มีลักษณะ.................................................. 
………….................................................. 
.................................................................. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

4.2 ชั่วโมงหรือคาบที่   วัน..จันทร์-ศุกร์   ที ่   ๒-๙  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑                                       
จุดประสงค์ข้อที่ ๑   เพ่ือให้นักเรียนทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความซื่อสัตย์  

             ขยัน อดทน(KP)                                                                           
เรื่อง     การใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร  
ใช้กระบวนการ (ระบุกระบวนการหลักที่ใช้ออกแบบจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงหรือคาบ) 
กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนภาษา     กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคณิตศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น   กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการอ่าน แบบที่.......  กระบวนการวิเคราะห์ 
ระบุกระบวนการ ................................................................................. ............................................. 
ระบุกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบการสอนเป็นหลัก  กระบวนการปฏิบัติ 
1. ขั้นสังเกต/รับรู้ 

1.1 ครูจัดเตรียม POWER POINT เกี่ยวกับขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทลจาก
ใบไม้ 

1.2 ครูร่วมกับนักเรียนอธิบายถึงขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทลจากใบไม้   โดย
ศึกษาจากใบงานที่ ๑  

2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง 
2.1 ครูให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่มๆละไม่เกิน ๑๐ คน โดยคละชาย -หญิง  
2.2 ให้นักเรียนจัดหาใบไม้ในบริเวณโรงเรียน  โดยครูเตรียมปุ๋ยคอกให้นักเรียน  และทดลอง

จัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล ตามใบความรู้ที่ ๑ ขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์
คอนโดเทล 

3.  ขั้นหาลักษณะร่วม 
3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำข้อมูลที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบสรุปลักษณะที่เหมือนกันหรือที่มี

ลักษณะร่วนกัน ว่าขั้นตอนควรใส่ใบไม้ก่อน หรือปุ๋ยคอกก่อน สาเหตุเพราะอะไร 
3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปถึงกระบวนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล  

4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด 
4.1 ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม ๒ กลุ่ม และส่งตัวแทน ๑ คนออกมา

รายงาน 
4.2 ครูถามนักเรียนว่า ข้อดีของปุ๋ยมารีย์คอนโดเทลมีประโยชน์อะไรบ้าง 
4.3 ครูเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อควรระวังในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล จาก

ใบไม้ คือการรดน้ำต้องรดให้พอดี ไม่มากจนเกินไปจะทำให้ปุ๋ยเสียไปกับน้ำที่ล้นจากการ
รดปุ๋ยอินทรีย์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

ใบความรู้ที่ ๒  
ขั้นตอนการปุ๋ยอินทรีย์ “มารีย์คอนโดเทล” 

1. ตาข่ายตะแกรงลวดวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร  สูง  ๑ เมตร 
2. วางเศษพืชหรือใบไม้ ให้ความสูงโดยประมาณ  ๑๕ เซนติเมตร 
3. สลับกับมูลสัตว์ลงทับใบไม้ ในอัตราส่วน ใบไม้ ต่อ มูลสัตว์ ๓:๑ แต่ถ้าเป็นฟางหรือหญ้าใช้ 

๔:๑ ใบไม้สดเปื่อยง่ายดี มูลสัตว์ใช้อะไรก็ได้ แต่มูลสัตว์แห้งจะไม่มีกลิ่น มูลไก่มีแมลงวันตอม
และมักชื้นนิดหน่อย 

4. ให้ทำข้อ ๒ และข้อ ๓ สลับกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเต็มตะแรงลวดวงกลม  
5. รดน้ำทุกวันวันละครั้ง หรือวันเว้นวัน 
6. ทุก ๗-๑๐ วันเอาไม้หรือเหล็กแหลมเจาะกองปุ๋ยให้ถึงพ้ืนดิน รอบกองระยะห่างแต่ละรู ๓๐ 

cm. – ๕๐ cm. จากนั้นเติมน้ำลงไปในรูที่เจาะแล้วปิดรู 
7. ทุก ๑๐ วันให้นำน้ำหมักชีวภาพ ๑ ช้อนชา ผสมกับน้ำ ๑ ปิ๊บ รดให้ทั่ว 

เกษตรกรปลูกพืชเพ่ือกิน เพื่อขาย 
“ผลิตปุ๋ยหมัก + ปรับปรุงดิน + ปลูกผักอินทรีย์” “สุขภาพ , เงิน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปลูกผักอินทรีย์ ดินดี (สุขภาพแข็งแรง) ยิ่งกว่ามีเงิน (สุดท้ายก็มีเงินเก็บเพราะ
สุขภาพแข็งแรง) 

ปุ๋ยอินทรีย์ 

มารีย์คอนโดเทล 

ปรับปรุงดิน 

ปลูกผักอินทรีย์ 

ผักปลอดสารพิษ 

รับประทาน 

สุขภาพแข็งแรง 

มีรายได้เพิ่ม 

(เงิน) 
 

นำไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษพืช หรือใบไม้ 

ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ 

เศษพืช หรือใบไม้ 

ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ 

เศษพืช หรือใบไม้ 

15 CM.  

5 CM.  

15 CM.  

5 CM.  

15 CM.  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 

 
4.3 ชั่วโมงหรือคาบที่   วัน..จันทร์-ศุกร์ ที ่๑๒-๑๖ เดือน พฤศจิกายน..พ.ศ. ๒๕๖๑  

จุดประสงค์ข้อที่ ๑  เพ่ือให้นักเรียนทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความซื่อสัตย์  
                                 ขยัน อดทน (KP)                                                                                                            
เรื่อง     ทำความสะอาดเครื่องมือการเกษตร 
ใช้กระบวนการ (ระบุกระบวนการหลักท่ีใช้ออกแบบจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงหรือคาบ) 
กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนภาษา     กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคณิตศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น   กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการอ่าน แบบที่.......  กระบวนการวิเคราะห์ 
ระบุกระบวนการ ............................................................................................................................. . 
ระบุกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบการสอนเป็นหลัก  กระบวนการเรียนรู้ตามความเข้าใจ 
๑.   ขั้นสังเกต/รับรู้ 

1.1 ครูจัดเตรียม POWER POINT เกีย่วกับข้ันตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทลจากใบไม้ 
1.2 ครูร่วมกับนักเรียนอธิบายถึงขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทลจากใบไม้   โดยการ

สาธิตของครู  
๒.  ขั้นจำแนกความแตกต่าง 

๒.๑  ครูให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่มๆละไม่เกิน ๑๐ คน โดยคละชาย -หญิง  
          ๒.๒  ให้นักเรียนจัดหาใบไม้ในบริเวณโรงเรียน  โดยครูเตรียมปุ๋ยคอกให้นักเรียน  และจัดทำปุ๋ย
อินทรีย์มารีย์คอนโดเทล ตามใบความรู้ที่ ๑ ขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล 
๓.   ขั้นหาลักษณะร่วม 

3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำข้อมูลที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบสรุปลักษณะที่เหมือนกันหรือที่มี
ลักษณะร่วนกัน ว่าขั้นตอนควรใส่ใบไม้ก่อน หรือปุ๋ยคอกก่อน สาเหตุเพราะอะไร 

3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปถึงกระบวนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล จากใบไม้ 
๔.  ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด 

1.1 ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม ๒ กลุ่ม และส่งตัวแทน ๑ คนออกมา
รายงาน 

1.2 ครูถามนักเรียนว่า ข้อดีของปุ๋ยมารีย์คอนโดเทลมีประโยชน์อะไรบ้าง 
1.3 ครูเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อควรระวังในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล จากใบไม้ 

คือการรดน้ำต้องรดให้พอดี ไม่มากจนเกินไปจะทำให้ปุ๋ยเสียไปกับน้ำที่ล้นจากการรดปุ๋ย
อินทรีย์ 

2. ขั้นทดสอบและการนำไปใช้ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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