
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -  Assessment  Report  : SAR) 

ปีการศึกษา   2562 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  

เลขที่  580  หมู่  17 ต าบล กบินทร์บุรี    อ าเภอ กบินทร์บุรี 
จังหวัด ปราจีนบุรี   

 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1  โรงเรียน มารีวิทยากบินทร์บุรี    รหัสโรงเรียน 25100008   
ที่ตั้งเลขที่  580 หมู่ 17 ต ำบลเมืองเก่ำ  อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี  25240 สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  โทรศัพท์ 0 3728 1260, 282262, 089 2534380  โทรสำร 0 
3762  5265.  E-mail: marykabin@gmail.com   Website: www.marykabin.ac.th ได้รับอนุญำต
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538  เปิดสอนระดับชั้น  ก่อนประถมศึกษำ  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6     
จ ำนวนนักเรียน  2,194  คน  จ ำนวนบุคลำกรโรงเรียน  157  คน 

 
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดำ 

 นิติบุคคล 
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศำสนำ/กำรกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศำสนำ 
 มูลนิธิในศำสนำอิสลำม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สำมัญศึกษำ 
    กำรกุศลของวัด 
    กำรศึกษำพิเศษ 
    กำรศึกษำสงเครำะห์ 
    ในพระรำชูปถัมภ์ 
    สำมัญปกติ 
    อิสลำมควบคู่สำมัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สำมัญศึกษำ) 
   English  Program   ได้รับอนุญำตเมื่อ................................................... 

 
     
 
 
 
 

√ 

√ 
√ 

√ 
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบำลปีที ่1 5 - 60 51 - - 111 
อนุบำลปีที ่2 5 - 60 72 - - 132 
อนุบำลปีที ่3 5 - 59 84 - - 153 

รวม 15 - 189 207 - - 396 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษำปีที่ 1 6 - 87 97 - - 184 
ประถมศึกษำปีที่ 2 5 - 79 84 - - 163 
ประถมศึกษำปีที่ 3 5 - 102 88 - - 190 
ประถมศึกษำปีที่ 4 5 - 85 112 - - 197 
ประถมศึกษำปีที่ 5 5 - 84 96 - - 180 
ประถมศึกษำปีที่ 6 5 - 90 88 - - 178 

รวม 31  527 565   1,092 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษำปีที่ 1 4 - 62 56 - - 118 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 4 - 60 94 - - 154 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 4 - 68 72 - - 140 

รวม 12  190 222   412 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษำปีที่ 4 3 - 44 59 - - 103 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 3 - 50 53 - - 103 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 3 - 43 45 - - 88 

รวม 9  137 457   294 
รวมทั้งสิ้น 67  1,043 1,151   2,194 
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  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง     
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญำต   1  1 
- ผู้จัดกำร      
- ผู้อ ำนวยกำร      
- รอง/ผู้อ ำนวยกำร   1  1 

รวม   2  2 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ  23 3  26 
- ครูต่ำงชำต ิ  5   5 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ระดับประถมศึกษำ      

- ครูบรรจ ุ  29 3  32 
- ครูต่ำงชำต ิ  8 -  8 

ระดับมัธยมศึกษำ      
- ครูบรรจ ุ  14 9 1 24 
- ครูต่ำงชำติ   6 3  9 

รวม  85 18 1 104 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้ำหน้ำท่ี  2 2  4 
5.อื่นๆ (ระบุ)...ครูไม่บรรจุ  ไทย  44   44 
                  ครูไม่บรรจุ  ต่างชาติ  3   3 

รวม  49 2  51 
รวมทั้งสิ้น  134 22 1 157 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ ำนวนผู้เรียนต่อครู      13 : 1 
จ ำนวนผู้เรียนต่อห้อง    27 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ ำนวนผู้เรียนต่อครู      27 : 1 
จ ำนวนผู้เรียนต่อห้อง    35 : 1 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ ำนวนผู้เรียนต่อครู      21 : 1 
จ ำนวนผู้เรียนต่อห้อง    34 : 1 
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  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลำยระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ ำนวนช่ัวโมงสอนมำกท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชำเอกกำรประถมศึกษำถือว่ำตรงเอกสำมำรถสอนได้ในทุกวิชำ ในระดับประถมศึกษำ 
 

ระดับ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 14 25  3   
ภำษำไทย   5 3 3 2 
คณิตศำสตร ์   8 5 4 2 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   2 4 11  
สังคมศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม   3 1 5 1 
สุขศึกษำและพลศึกษำ   3  1 1 
ศิลปะ   4  2  
กำรงำนอำชีพ    4 3  
ภำษำต่ำงประเทศ   12 1 14 9 

   
  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
จ ำนวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 23 19 
- เนตรนำรี 24 18 
- ยุวกำชำด - - 
- ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษำดินแดน (ร.ด.) - 2 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 48 35 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 4 2 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 7 3 
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   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนำรี 
/ยุวกำชำด/ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

จ ำนวน
ผู้บังคับบัญชำ 

จ ำนวนวุฒิทำงลูกเสือ กำรจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนำรี ส ำรอง 23 18 5 √  
ลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญ  25 19 6 √  
ลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ 44 35 9 √  
ลูกเสือ เนตรนำรี วิสำมัญ      
ยุวกำชำด      
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์      

รวม 92 72 20   
 
   1.3.5  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 
 

จ ำนวนครูที่ท ำหน้ำท่ีคัดกรอง จ ำนวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ำรับ 
กำรอบรม 

หน่วยงำนท่ีเข้ำรับกำรอบรม 
ครูที่ไดร้ับกำรขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูที่ไดร้ับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

 1.      
 2.   เพิ่มได ้      

 
  1.3.6  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. 

147 คน วจนพิธีกรรมเปดิภำคเรียน โรงเรยีนมำรีวิทยำกบินทร์บุร ี 2562 
      130 คน กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง โรงเรียนมำรีวิทยำ    

   กบินทร์บุรี 
2562 

       15  คน  ฟื้นฟูจิตใจครูคำทอลิก ศูนยส์ังฆมณฑล จันทบุรี 2562 
         6  คน ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและประวัติศำสตร์ชำติไทย องค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดปรำจีนบุร ี
2562 

        12 คน อบรมสมัมนำคณุธรรมจริยธรรม  คณะรักกำงเขน แห่ง จันทบุร ี 2562 
          2 คน  ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน

ครอบครัว  เทศบำลต ำบลเมืองเกำ่  
2562 

      140 คน กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม คณะรักกำงเขน แห่ง จันทบุรี 2562 
 

 
 



12 
 

  | รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR )โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บรีุ 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ปรัชญำ คุณธรรมน ำกำรศึกษำ  เพ่ือพัฒนำตนเองและสังคม 
วิสัยทัศน์  โรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี เป็นสถำนศึกษำคำทอลิก มุ่งบ่มเพำะหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็น

ผู้มีคุณธรรมตำมค ำสั่งสอนแห่งพระคริสต์ มีจริยธรรม มำรยำทงำม รักควำมสะอำด สุภำพ
อ่อนน้อมตำมแบบอย่ำงของพระแม่มำรี มีมำตรฐำนคุณภำพด้ำนวิชำกำรเทียบเท่ำกำรศึกษำ
สำกล พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นพลโลก และด ำเนินชีวิตได้อย่ำงชำญฉลำดด้วย
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ โรงเรียนได้ก ำหนดพันธกิจที่ตอบสนองปรัชญำ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ดังนี้ 
1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องมีควำมคิดอย่ำง
เป็นระบบแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุสมผล 
4.พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร มีทักษะในกำรท ำงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับ   
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 
5.พัฒนำครูให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
6.พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
7.จัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพและสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ 
8.สร้ำงควำมร่วมมือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติงำน   ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
9.ด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  และพร้อมรับกำรประเมินทุกด้ำน 
10.พัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์สถำนศึกษำคำทอลิก  และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมตำม    
นโยบำยจุดเน้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
ควำม คิดเห็นและแก้ปัญหำ 
3. ผู้เรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
6. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
8. ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
9. ผู้เรียนกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
10. ผู้เรียนสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
11.สถำนศึกษำ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจนสถำนศึกษำ 
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12 สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
13. สถำนศึกษำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ 
14. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
15. สถำนศึกษำจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
16. ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
17. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
18. ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ 
19. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
20. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
21. สถำนศึกษำสร้ำงคนดีมีคุณธรรม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส ได้บรรลุจิตตำรมณ์ของ
พระสังฆรำช ลัมแบรต์ เดอ ลำ ม็อต  เป็นสนำมแพร่ธรรม 
22. ผู้เรียนและครูมีคุณลักษณะนิสัยตำมอัตลักษณ์ มีคุณภำพ  มีทักษะชีวิต มีควำมสุข  ตำม
จิตตำรมณ์ของพระสังฆรำช ลัมแบรต์  เดอ ลำ ม็อต  และกำรศึกษำคำทอลิกของโรงเรียน   
สังกัดคณะรักกำงเขน แห่ง จันทบุรี 

ยุทธศำสตร์
หรือกล
ยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน     
                 เป็นส ำคัญ 
กลยุทธ์ที่   4 พัฒนำส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมตำมเอกลักษณ์กำรศึกษำ  
                 คำทอลิกของสถำนศึกษำ 

เอกลักษณ์ ส่งเสริมลูกมำรี  มำรยำทงำม  รักควำมสะอำด 
อัตลักษณ์ รัก   เมตตำ   ซื่อสัตย์   มีภูมิคุ้มกัน 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
 

 
ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภำพ 
ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์

ที ่1 
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

 

1. โครงกำร
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรทดสอบ
ระดับชำต ิ

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
82.95 

ดีเลิศ มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.1 , 
1.1.5  

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

3. กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ส่งเสรมิกำร
คิดวิเครำะห์ด้วย
วิธีกำร Active 
Learning 

2. โครงกำร
ห้องสมุด 
มีชีวิต 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ
91.27 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.1 ,1.1.1 
1.1.2   

ยุทธศำสตร์ที่ 
5 กำรส่งเสริม
กำรศึกษำนอก
ระบบเพื่อ
สร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้

2. กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 

3. โครงกำร
พัฒนำ
อัจฉริยภำพ
ทำง
คณิตศำสตร ์

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.02 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.1 ,1.1.1  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

3. กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ส่งเสรมิกำร
คิดวิเครำะห์ด้วย
วิธีกำร Active 
Learning 

4. โครงกำร
พัฒนำ 
อัฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร ์

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ
96.45 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.1 ,1.1.2 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

6. กำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วย STEM Educa-
tion 
 

5. โครงกำร
พัฒนำ
กิจกรรมเรียน
ฟรี เรียนดี 15 
ปีอย่ำงมี
คุณภำพ 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ
91.12 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 

คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.1 ,1.1.2, 
1.1.3 ,1.1.4  
1.2 ,1.2.1, 
1.2.2 ,1.2.3  

ยุทธศำสตร์ที่ 
2 กำรปฏิรูป
ระบบ
ทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ
เอกชน 

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 
2. กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 
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ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์

ที ่1 
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

 

6.โครงกำร
ส่งเสริมควำม
เป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.15 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.1,1.1.2 , 
1.1.3 ,1.1.4 , 
1.2 ,1.2.1  

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

3. กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ส่งเสรมิกำร
คิดวิเครำะห์ด้วย
วิธีกำร Active 
Learning 

7. โครงกำรสืบ
สำนภูมปิัญญำ
ท้องถิ่น 
 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.33 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2 , 1.2.2 

ยุทธศำสตร์ที่ 
5 กำรส่งเสริม
กำรศึกษำนอก
ระบบเพื่อ
สร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้

2. กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 

8.โครงกำร
พัฒนำ
ศักยภำพด้ำน
ผู้เรียน 
 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.64 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.1,1.1.3  
1.1.4,1.2  
1.2.1  

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 
10. กำรใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรูห้รือสร้ำงอำชีพ 

9. โครงกำรลกู
มำรีคิดถูก ท ำด ี

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
91.05 

ยอด
เยี่ยม 

มำตฐำนท่ี 1
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2 ,1.2.1 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 

10.โครงกำร
พัฒนำสื่อและ
แหล่งกำร
เรียนรู ้

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ
92.00 

ยอด
เยี่ยม 

มำตฐำนท่ี 1
คุณภำพ
ผู้เรยีน 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

9.ส่งเสรมิทักษะกำร
อ่ำน เขียนภำษำไทย
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรยีนรู้ภำษำอื่น  
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ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์
ที ่1 พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรยีน 

11.โครงกำร 
ส่งเสริมกำรอ่ำน
ออกเขียนได้
และรักกำรอ่ำน 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อย 
ละ 
92.20 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพ
ผู้เรยีน 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1  
กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

9.ส่งเสรมิทักษะกำร
อ่ำน เขียนภำษำไทย
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรยีนรู้ภำษำอื่น 

 12.โครงกำร
ธรรมะ 
น ำชีวิต 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.36 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2 ,1.2.1  

ยุทธศำสตร์ที่ 
5  
กำรส่งเสริม
กำรศึกษำนอก
ระบบเพื่อ
สร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 

 13.โครงกำรลูก
มำรีรักษ์วินัย 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.15 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที ่1
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2 ,1.2.1  

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 

 14.โครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพ 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
91.89 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2 ,1.2.4  

ยุทธศำสตร์ที่ 
5  
กำรส่งเสริม
กำรศึกษำนอก
ระบบเพื่อ
สร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 

 15.โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
ผู้เรยีน 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.01 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1
คุณภำพ
ผู้เรียน 
1.1  

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 
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ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์
ที ่1 พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรยีน 

16.โครงกำร
ส่งเสริม
ควำมสำมำรถ
พิเศษเต็มตำม
ศักยภำพ 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
91.89 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2 ,1.2.4  

ยุทธศำสตร์ที่ 
3  
กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียน
เอกชน 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 
4. กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อฝึกทักษะ
กำรคิดแบบมีเหตผุล
และเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
7. กำรเรียน
ภำษำอังกฤษเพื่อใช้ใน
กำรสื่อสำรและเพิ่ม
ทักษะส ำหรับใช้ในกำร
ประกอบอำชีพ 

 17.โครงกำร
ลูกมำรีย์งำม
อย่ำงไทย 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
95.65 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2 ,1.2.2  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 

 18.โครงกำร
หนูรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.08 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2 ,1.2.1 

ยุทธศำสตร์ที่ 
3  
กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียน
เอกชน 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 

 19.โครงกำร
ด้วยใจรักษ์ไทย 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.32 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพ
ผู้เรยีน 
1.2,1.2.2  

ยุทธศำสตร์ที่ 
5  
กำรส่งเสริม
กำรศึกษำนอก
ระบบเพื่อ
สร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้

9. กำรส่งเสริมทักษะ
กำรอ่ำน เขียน
ภำษำไทยเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้
ภำษำอื่น 
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ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์

ที ่2 
พัฒนำ
กระบวนกำร
บริหำรและกำร
จัดกำรอย่ำง
เป็นระบบ 

1. โครงกำร
ประกันคณุภำพ
ภำยใน 
 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.50 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.1,2.2  
2.5, 2.6  

ยุทธศำสตร์ที่ 
3 กำร
เสรมิสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียน
เอกชน 

 

 2.โครงกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.50 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.2,2.3  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
7  กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำรจดักำร
ส่งเสริม
กำรศึกษำ
เอกชน 

5. กำรพัฒนำครูให้มี
ควำมช ำนำญในกำร
จัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษและ
ภำษำคอมพิวเตอร์
(Coding 

 3.โครงกำร
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
บุคลำกรใน
โรงเรียน 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.00 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.2,2.3  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
7  กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำรจดักำร
ส่งเสริม
กำรศึกษำ
เอกชน 

 

 4.โครงกำร
เสรมิสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจแก่
บุคลำกร 
 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
91.50 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.2,2.3,2.4 

ยุทธศำสตร์ที่ 
3  กำร
เสรมิสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียน
เอกชน 

 

 5.โครงกำรเฝ้ำ
ระวังดูแล
สุขภำพบุคลำกร
ในโรงเรียน 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.50 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.2,2.3,2.4 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียนเอกชน 
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ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์

ที ่2 
พัฒนำ

กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร
อย่ำงเป็น

ระบบ 

6.โครงกำร
ประกันอุบัติเหตุ
บุคลำกร 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
97.63 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.2,2.3,2.4 

ยุทธศำสตร์ที่ 
3  
กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียน
เอกชน 

 

 7.โครงกำรทุน
ลูกพ่อลัมแบรต ์

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.60 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.2,2.3,2.4 

ยุทธศำสตร์ที่ 
3  
กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียน
เอกชน 

 

 8.โครงกำร
ประชำสมัพันธ์ 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
91.16 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.1,2.4,  
2.5  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
3  
กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียน
เอกชน 

5. กำรพัฒนำครูให้มี
ควำมช ำนำญในกำร
จัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษและ
ภำษำคอมพิวเตอร์
(Coding 

 9.โครงกำร
ปรับปรุงพัฒนำ
อำคำรและสิ่ง
อ ำนวยควำม
สะดวก 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.73 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวน         
กำรบริหำร
และกำร
จัดกำร 
2.4  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
2     กำร
ปฏิรูประบบ
ทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ
เอกชน 
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ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์

ที ่2 
พัฒนำ

กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร
อย่ำงเป็น

ระบบ 

10.โครงกำร
ปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสตูร
สถำนศึกษำ 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
99.14 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร   
2.3 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1  
กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

2.กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 

 11.โครงกำร
พัฒนำระบบ
ข้อมูล
สำรสนเทศ 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
95.40 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ 
กำรจัดกำร 
2.5  

ยุทธศำสตร์ที่ 
4     กำร
ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมใน
กำรจัดและ
สนับสนุน
กำรศึกษำ
เอกชน 

5. กำรพัฒนำครูให้มี
ควำมช ำนำญในกำร
จัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษและ
ภำษำคอมพิวเตอร์
(Coding 

 12.โครงกำร
ปฐมนิเทศและ
พบผู้ปกครอง 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
90.90 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 
2.6  

ยุทธศำสตร์ที่ 
4     กำร
ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมใน
กำรจัดและ
สนับสนุน
กำรศึกษำ
เอกชน 
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ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์

ที ่3 
พัฒนำ
กระบวนกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

1. โครงกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรเรยีนกำร
สอน 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
91.40 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส ำคัญ 
3.1,3.2  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
5  
กำรส่งเสริม
กำรศึกษำนอก
ระบบเพื่อ
สร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 
2. กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนท่ีเชื่อมโยงสู่
กำรสร้ำงอำชีพและ
กำรมีงำนท ำ 
3. กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ส่งเสรมิกำร
คิดวิเครำะห์ด้วย
วิธีกำร Active 
Learning 
4. กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อฝึกทักษะ
กำรคิดแบบมีเหตผุล
และเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
5. กำรพัฒนำครูให้มี
ควำมช ำนำญในกำร
จัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษและ
ภำษำคอมพิวเตอร์
(Coding) 
6. กำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วย STEM Educa-
tion 
9. กำรส่งเสริมทักษะ
กำรอ่ำน เขียน
ภำษำไทยเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้
ภำษำอื่น 
10. กำรใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรูห้รือสร้ำงอำชีพ 

 2.โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
ด้ำน 
กำรเรยีนกำร
สอน   

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.48 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส ำคัญ 
3.1  

ยุทธศำสตร์ที่ 
3  
กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำของ
โรงเรียน
เอกชน 

 3.โครงกำร
พัฒนำระบบกำร
วัดผลและ
ประเมินผล 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.80 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส ำคัญ 
3.4  

ยุทธศำสตร์ที่ 
1  
กำรพัฒนำ
หลักสตูร กำร
เรียนกำรสอน 
กำรวัดและ
ประเมินผล 
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ยุทธศำสตร์

ตำมแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นกำรตดิตำม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
ยุทธศำสตร ์
ที ่4 
พัฒนำส่งเสรมิ
กำรจัด
กิจกรรมตำม
เอกลักษณ์
กำรศึกษำ
คำทอลิกของ
สถำนศึกษำ 
 

1. โครงกำร
ส่งเสริม 
โรงเรียนวิถี
คริสต ์
 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
92.58 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 4 
สถำนศึกษำ
ส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรม
ตำม
เอกลักษณ์
กำรศึกษำ
คำทอลิก 
และตำม
จุดเน้น กำร
ปฏิรูป
กำรศึกษำ 
4.1. 4.2  

ยุทธศำสตร์ที่ 
7     กำร
พัฒนำระบบ
กำรบริหำร
จัดกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ
เอกชน 

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 
 

 2.โครงกำร
พัฒนำวิถีชีวิตสู่
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
93.41 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 4 
สถำนศึกษำ
ส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรม
ตำม
เอกลักษณ์
กำรศึกษำ
คำทอลิก 
และตำม
จุดเน้น กำร
ปฏิรูป
กำรศึกษำ 
4.1. 4.2 

ยุทธศำสตร์ที่ 
4     กำร
ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมใน
กำรจัดและ
สนับสนุน
กำรศึกษำ
เอกชน 

1. กำรปลูกฝังควำมมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 
 

 โครงกำรตลำด
ภำษำพัฒนำสู่
อำเซียน 
 

ร้อย
ละ 90 

ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
91.98 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี 4 
สถำนศึกษำ
ส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมตำม
เอกลักษณ์
กำรศึกษำ
คำทอลิก 
และตำม
จุดเน้น กำร
ปฏิรูป
กำรศึกษำ 
4.1. 4.2 

ยุทธศำสตร์ที่ 
7     กำร
พัฒนำระบบ
กำรบริหำร
จัดกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ
เอกชน 

7. กำรเรียน
ภำษำอังกฤษเพื่อใช้ใน
กำรสื่อสำรและเพิ่ม
ทักษะส ำหรับใช้ในกำร
ประกอบอำชีพ 
8. กำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำท่ีสำม) 
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***  ยุทธศำสตร์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2     กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4     กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดและสนับสนุนกำรศึกษำเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบเพือ่สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำกำรศึกษำเอกชนในพื้นทีจ่ังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7     กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
***  ตวัชี้วัดประเด็นกำรติดตำมประเมนิผลของกระทรวงศึกษำธกิำร  ปรำกฏอยู่หน้ำ 17 ข้อ 7  

 
 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลกำร
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่ำง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนำกำรเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศำสตร ์ 176 176 32.90 54.72 56.19 44.32 -11.87 -21.12 ไม่มีพัฒนำกำร 
วิทยำศำสตร ์ 176 176 35.55 52.36 50.53 50.22 -0.31 -0.61 ไม่มีพัฒนำกำร 
ภำษำไทย 176 176 49.07 57.23 68.28 59.43 -8.85 -12.96 ไม่มีพัฒนำกำร 
ภำษำอังกฤษ 176 176 34.42 63.17 67.86 63.86 -4.00 -5.89 ไม่มีพัฒนำกำร 
  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมำยลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมำยลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  กำรแปลผลพัฒนำกำร มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่ำ  “มีพัฒนำกำร” 
         มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่ำ  “มพีัฒนำกำรแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่ำ “ไม่มีพัฒนำกำร” 
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   เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน   
ที่เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลกำร
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่ำง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนำกำรเทียบกับร้อยละ 

3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศำสตร ์ 139 139 26.73 40.32 41.19 41.55 0.36 0.87 มีพัฒนำกำรไม่ถึงร้อยละ 3 

วิทยำศำสตร ์ 139 139 30.07 43.56 44.34 36.91 -7.43 -16.76 ไม่มีพัฒนำกำร 
ภำษำไทย 139 139 55.14 61.31 65.52 64.53 -0.99 -1.51 ไม่มีพัฒนำกำร 
ภำษำอังกฤษ 139 139 33.25 40.40 37.82 45.21 7.39 19.54 มีพัฒนำกำร 
 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมำยลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมำยลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  กำรแปลผลพัฒนำกำร มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่ำ  “มีพัฒนำกำร” 
         มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่ำ  “มพีัฒนำกำรแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่ำ “ไม่มีพัฒนำกำร” 

 
 
 
 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน   
ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลกำร
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่ำง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนำกำรเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศำสตร ์ 88 88 25.41 29.76 34.00 28.18 -5.82 -17.12 ไม่มีพัฒนำกำร 
วิทยำศำสตร ์ 88 88 29.20 33.32 32.54 29.66 -2.88 -8.85 ไม่มีพัฒนำกำร 
ภำษำไทย 88 88 42.21 56.56 57.42 46.07 -11.35 -19.77 ไม่มีพัฒนำกำร 
ภำษำอังกฤษ 88 88 29.20 33.22 37.65 36.15 -1.50 -3.98 ไม่มีพัฒนำกำร 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

88 88 35.70 

32.09 38.70 38.51 -0.19 -0.49 

ไม่มีพัฒนำกำร 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมำยลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมำยลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  กำรแปลผลพัฒนำกำร มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่ำ  “มีพัฒนำกำร” 
         มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่ำ  “มพีัฒนำกำรแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่ำ “ไม่มีพัฒนำกำร” 
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    จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   
 ระดับประถมศึกษา 
 

 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู/้รำยวิชำ 

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

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ ำนวน
นักเรีย

น 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

ภำษำไทย 184 163 88.59 164 135 82.32 189 139 73.54 195 106 54.36 179 138 77.09 177 115 64.97 

คณิตศำสตร์ 184 148 80.43 164 123 75.00 189 139 73.54 195 136 69.74 179 120 67.04 177 91 51.41 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

184 163 88.59 164 134 81.71 189 164 86.77 195 133 68.21 179 151 84.63 177 123 69.49 

สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

184 124 67.39 164 126 76.83 189 134 70.90 195 125 64.10 179 147 82.12 177 145 81.92 

ประวัติศำสตร์ 184 160 86.96 164 136 82.93 189 151 79.89 195 145 74.36 179 159 88.83 177 162 91.53 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

184 184 100 164 164 100 189 189 100 195 192 98.46 179 179 100 177 177 100 

ศิลปะ 184 184 100 164 162 98.78 189 189 100 195 195 100 179 179 100 177 175 98.87 

กำรงำนอำชีพ 184 177 96.20 164 163 99.39 189 189 100 195 195 100 179 179 100 177 177 100 

ภำษำต่ำงประเทศ 184 104 56.52 164 88 53.66 189 88 46.56 195 117 60.00 179 124 69.27 177 87 49.15 

ภำษำอังกฤษเสริม 184 183 99.46 164 164 100 189 177 93.65 195 184 94.36 179 175 97.77 177 161 90.96 

  
 
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้/รำยวิชำ 

ระดับผลกำรเรียน  (ภำคเรียนท่ี 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียน
ที่มีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ ำนวน

นักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3ข้ึนไป ร้อยละ จ ำนวน

นักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3ข้ึนไป ร้อยละ 

ภำษำไทย 117 107 91.45 155 125 80.65 140 76 54.29 
คณิตศำสตร ์ 117 98 83.76 155 87 56.13 140 66 47.14 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 117 59 50.43 155 66 42.58 140 129 92.14 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

117 91 77.78 155 50 32.26 140 135 96.43 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 117 117 100 155 155 100 140 140 100 
ประวัติศำสตร ์ 117 89 76.07 155 54 34.84 140 129 92.14 
ศิลปะ 117 117 100 155 155 100 140 140 100 
กำรงำนอำชีพ 117 117 100 155 155 100 140 140 100 
ภำษำต่ำงประเทศ 117 74 63.25 155 106 68.39 140 102 72.86 
รำยวิชำอื่นเพิ่มเติม....          
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           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้/รำยวิชำ 

ระดับผลกำรเรียน  (ภำคเรียนท่ี 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียน
ที่มีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ ำนวน

นักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่

มีผลระดบั 3    
ข้ึนไป 

ร้อยละ จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3    

ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภำษำไทย 104 79 75.96 103 89 86.41 88 83 94.32 
คณิตศำสตร ์ 104 89 85.58 103 86 83.50 88 65 73.86 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 104 103 99.04 103 103 100 88 72 81.82 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 104 84 80.77 103 97 94.17 88 79 89.82 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 104 103 99.04 103 103 100 88 88 100 
ประวัติศำสตร ์    103 97 94.17    
ศิลปะ 104 103 99.04 103 103 100 88 88 100 
กำรงำนอำชีพ 104 103 99.04 103 103 100 88 88 100 
ภำษำต่ำงประเทศ 104 86 82.69 103 70 67.96 88 45 51.14 
รำยวิชำอื่นเพิ่มเติม....          

 
 
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

 
 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมำยลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมำยลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  กำรแปลผลพัฒนำกำร มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่ำ  “มีพัฒนำกำร” 
            มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่ำ  “มพีัฒนำกำรแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่ำ “ไม่มีพัฒนำกำร” 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลกำรทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่ำง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนำกำรเทียบกับ 

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้ำนภำษำไทย
(Literacy) 

189 186 48.33 66.73 65.80 60.84 -4.96 -7.54 ไม่มีพัฒนำกำร 

ด้ำน
คณิตศำสตร์(Nu
meracy) 

189 186 44.88 60.01 64.67 66.14 1.47 2.27 มีพัฒนำกำรไมถ่ึง 
ร้อยละ 3 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

     เปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
  
 
                 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมำยลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมำยลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  กำรแปลผลพัฒนำกำร มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่ำ  “มีพัฒนำกำร” 
         มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่ำ  “มพีัฒนำกำรแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่ำ “ไม่มีพัฒนำกำร” 

 
   
 

 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   (ปีการศึกษา 2562 ไม่มีการทดสอบ) 
 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
 

 

ควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรอ่ำน 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลกำรทดสอบ      
ด้ำนกำรอ่ำน *** 

ผลต่ำง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนำกำรเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่ำนรู้เรื่อง 189 184 72.81 82.87 80.36 84.59 4.23 5.26 มีพัฒนำกำร 
อ่ำนออกเสียง 189 184 68.50 96.58 79.91 94.05 14.14 17.69 มีพัฒนำกำร 

ระดับ 
ช้ัน 

จ ำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษ (Common European 
Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR)  

ผ่ำนกำรทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทยีบตำรำงมำตรฐำน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ป.1          
ป.2          
ป.3          
ป.4          
ป.5          
ป.6          
ม.1          
ม.2          
ม.3          
ม.4          
ม.5          
ม.6          
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง แนวคิดหรือวิธีกำรที่น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหำหรือเพื่อกำร

พัฒนำ ซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กระบวนกำร หรือองค์กร อย่ำงสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นกำรพัฒนำต่อ
ยอด เพิ่มมูลค่ำ มีเป้ำหมำยในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ คือมีควำมสร้ำงสรรค์ (C – Creative), มีควำมใหม่ในบริบท
นั้นๆ (N - New)  มีคุณค่ำมีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่ำงที่ดี (Best - Practice) หมำยถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้สถำนศึกษำประสบ
ควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏ
ชัดเจน โดยมีกำรสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน กำรปฏิบัติตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ มีร่องรอยหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี มำตรฐำนด้ำน ระดับกำรศึกษำ 
1.   โครงงำนหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์     
     น้ ำยำถูพ้ืนจำกดอกอัญชัน 

คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2.   โครงงำน STEMกำรสร้ำงภำพจำกแทนแกรม  คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. โครงงำนจิตอำสำนิทำนเพ่ือน้อง คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4. โครงงำน STEM  ไม้กวำดดูดฝุ่นไม่ใช้ไฟฟ้ำ  คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
5. โครงงำนวิชำกำร  อินดิเคเตอร์จำกธรรมชำติ  คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
6. โครงงำน กำรชะลอควำมคล้ ำของกล้วย  คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
7. โครงงำนนวัตกรรมแบตเตอรี่ส ำรองจำก

ถ่ำนไฟฉำย   
คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

8. โครงงำน STEM เครื่องแยกเหรียญอัฉริยะ คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
9. โครงงำนนวัตกรรม  Automic  Sharpener คุณภำพของผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
10.   นวัตกรรม กำรบริหำรและจัดกำรด้วยวงจร   
     คุณภำพ PDCA และรูปแบบของผู้บริหำร  
     สถำนศึกษำ “PANIDA Model” 

กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย/
ขั้นพ้ืนฐำน 

11. MAM MVK MODEL  กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย/
ขั้นพ้ืนฐำน 

12. ชุดฝึกทักษะคณิตคิดประลอง ส ำหรับผู้เรียน 
      ระดับชั้นประถมศึกษำ    

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

13. บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องวันส ำคัญทำง 
     พระพุทธศำสนำ ส ำหรับผู้เรียนชั้น 
     ประถมศึกษำปทีี่ 4 – 6  

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี มำตรฐำนด้ำน ระดับกำรศึกษำ 
14.  ชุดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ MVK Raising the     
     Level of Science Achievement ส ำหรับ 
     ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

15.  ชุดฝึกกิจกรรมภำษำไทย “Organizing  
     Learning Activities with Reading and  
     Writing Skills” ส ำหรับผูเ้รียนชั้น 
     ประถมศึกษำปทีี่ 2 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

16.  แบบฝึกทักษะหลักค ำสอนพระคัมภีร์เพ่ือสร้ำง  
     ยุวธรรมทูต 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย/
ขั้นพ้ืนฐำน 

17.  หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติมเรื่อง ชวนกันอ่ำนเพิ่ม   
     เติมฝันและใฝไว้ลำยปรำจีน ส ำหรับ ผู้เรียน 
     ระดับชั้นประถมศึกษำ 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

18. ชุดฝึกกำรเรียนรู้โครงงำน “D.I.Y. for Better  
     day” โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบ Project  
     based Learning 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

19. นวัตกรรมเพ่ือกำรแนะแนวทำงกำรศึกษำ  
     “MVK Education Guidance” 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

20. ชุดฝึกทักษะภำษำอังกฤษ “กำรพัฒนำทักษะ 
     ภำษำอังกฤษด้วยกิจกรรม Diversity of    
     Languages โดยใช้ Role Playing” 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

21. ชุดฝึก ทักษะออนไลน์ในกำรแก้โจทย์ปัญหำ 
     วชิำฟิสิกส์เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

22. กำรพัฒนำทักษะทำง ดนตรีด้วยกิจกรรมดนตรี 
     ตำมแนวคิดของโคดำย ส ำหรับผู้เรียนชั้น 
     มัธยมศึกษำท่ี 2 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

23. บ่มเพำะคุณธรรม ด้วยนวัตกรรม Y.C.S. MVK  
     ส ำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมตำม
เอกลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก
ของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
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6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

 
ชื่อรำงวัล ประเภทรำงวัล ระดับ หน่วยงำน 

ที่มอบรำงวัล 
หมำยเหตุ 

1.ชนะเลิศ กำรประกวด Best Practice  ด้ำนกำรจดั
กำรศึกษำปฐมวัย 
อ.1 – 3  

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภำค/ประเทศ 
 

ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร 
ภำค 3 

 

2.    เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภำค/ประเทศ 
 นำนำชำติ 

  

 
 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

 

ชื่อรำงวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรำงวัล 
หน่วยงำน 

ที่มอบรำงวัล 
หมำยเหตุ 

1.  โรงเรียนรำงวัลพระรำชทำน -   
2.  นักเรียนรำงวัลพระรำชทำน 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร  

นำงสำวณิชนันท์ 
เพ็งแจ่ม 

2.1  นักเรียนทุนพระรำชทำน  โครงกำรทุน  
      ม.ท.ศ. รุ่น 10  

2561 “มูลนิธิทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำชฯ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร” 

นำงสำววรดำ ขวำธิจักร 

2.2  นักเรียนทุนพระรำชทำน  โครงกำรทุน  
      ม.ท.ศ.  รุ่น 9  

2560 “มูลนิธิทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำชฯ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร 

นำงสำวเบญจวรรณ  
แสงเลื่อน 

3.  โรงเรียนมำตรฐำนสู่สำกล  (มำตรฐำน สช.) -   
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) -   
5.  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  -   

 
 
 
 
 
 

√ 

√ 
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7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. กำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด √  
2. กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงทักษะพื้นฐำนที่เช่ือมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ √  
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีส่่งเสริมกำรคดิวิเครำะหด์้วยวิธีกำร Active Learning √  
4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝกึทักษะกำรคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding) √  
5. กำรพัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์
(Coding) 

√  

6. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถำนศึกษำมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถำนศึกษำมีนวัตกรรมจำกกำรเรยีนรู้ตำมแนวทำง STEM Education 

√  

7. กำรเรียนภำษำอังกฤษเพื่อใช้ในกำรสื่อสำรและเพิ่มทักษะส ำหรบัใช้ในกำรประกอบอำชีพ √  
8. กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำท่ีสำม) √  
9. กำรส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน เขียนภำษำไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรยีนรู้ภำษำอื่น √  
10. กำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อกำรเรยีนรู้หรือสรำ้งอำชีพ √  

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
 

รอบกำรประเมิน 
ระดับผลกำรประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมำก ดีมำก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมำก ดีมำก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมำคมคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

  สมำคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมำคมครูสถำนศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมำคมประถมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมำคมอนุบำลศึกษำแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
 สมำคมสภำกำรศึกษำคำทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมำคมครูโรงเรียนเอกชนคำทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมำคมโรงเรียนสอนภำษำจีน 
 สมำคมโรงเรียนนำนำชำติแห่งประเทศไทย 

√ 

√ 
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 ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  
การสื่อสาร และการคดิค านวณ 

  90 1,795 1,751.25 97.55 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

    1,767 98.40  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

    1,749 97.44  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    1,753 97.66  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    1,736 96.71  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  90 1,795 1,741 96.99 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

    1,746 97.27  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  

    1,762 98.16  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 

    1,715 95.54  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   90 1,795 1,711.50 95.35 ยอดเย่ียม 
 
 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

  
 
 

  1,720 95.82  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

    1,703 94.87  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  90 1,795 1,721.5 95.91 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1,691 94.21  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอยา่งสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    1,752 97.60  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  90 1,795 
/ 774 

1197 81.70 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    1,489 82.95  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

    1,489 82.95  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอืน่ ๆ 

    613 79.20   

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  90 1,795 1,780 99.22 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    1,795 100.00  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

    1,765 98.44  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  90 1,795 1,759.5
0 

98.02 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   
 

    1,767 98.44  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
 
 
 
 
 

    1,752 97.60  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   90 1,795 1,744.5 97.19 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย  
    1,775 98.89  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิญัญาไทย 

    1,714 95.49  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  90 1,795 1,752 97.60 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

    1,752 97.60  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   90 1,795 1,737.5 96.80 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

    1,752 97.60  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

    1,723 95.99  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

95.63 ยอดเย่ียม 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยด าเนินงาน และกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นกรอบใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข”  ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน   

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณรวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
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หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบระดับอ่ืนๆ  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  
ใคร่ครวญ พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน และผลผลิต  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม และผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น   

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่ขัดแย้งกับ
ผู้อื่นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น   

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการ
เรียนรู้ทั้งรูปแบบระดมสมอง  แบบการลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก  และเน้นการอ่านออกเขียนได้ การสื่อสาร และการคิดค านวณของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด  โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้ และคิดค านวณได้อย่าง
รวดเร็วแม่นย า ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง Internet  ครผูู้สอนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  
นอกจากนี้โรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด ดังนี้ 
       

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่าน
ออก เขียนได้ และสื่อสารได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เช่น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ เช่น วิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3 โดยใช้นวัตกรรม PANIDA 
MODEL , Thai Reading and Writing Skill Exercise By PANIDA MODEL  และ Word for Speech and 
Spelling by PANIDA MODEL เป็นต้น 
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นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสาร แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้   

1. โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 
2. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
3. กิจกรรมการทดสอบการอ่าน การเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
4. กิจกรรมการทดสอบวรรณคดีวรรณกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
5. กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 
6. กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน 
7. กิจกรรมตะกร้าสัญจร 
8. กิจกรรมอ่านตามพ่อหลวง 
9. กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์ 
10. กิจกรรมค่ายบรรณารักษ์น้อย 
11. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 
12. กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 
13. กิจกรรมเสนอเกร็ดความรู้หน้าเสาธง 
14. กิจกรรมห้องสมุดสู่ชุมชน 
15. กิจกรรมตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
16. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
17. กิจกรรมสอบกระตุ้นค ายากภาษาไทย 
18. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
19. กิจกรรมพ่ีสอนน้อง 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร เขา้แข่งขันทักษะ

วิชาการในโอกาสต่างๆได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น การแข่งขันอ่านฟังเสียง
ภาษาไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย ของส านักงานราช
บัณฑิตยสภา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การทดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมการศึกษา
เอกชน การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิชาภาษาไทย  เป็นต้น  ส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรืออ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่องนั้น  โรงเรียนจัดสอนซ่อมเสริมการอ่านให้กับผู้เรียนในช่วง 07.30 น. - 08.30 น. และเวลา 
12.00 น. – 13.00 น. ในวันจนัทร์-วันศุกร์  

 นอกจากนีโ้รงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดค านวณที่รวดเร็วแม่นย า  โดยครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ฝึกนักเรียนคิดเลขเร็วทุกวัน  ผ่านเกมทางคณิตศาสตร์ เช่น เกม 24  เกม Random  
Answers และเกม IQ 180 เป็นต้น และจัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมสอบกระตุ้นคิดเลขเร็ว 
3. กิจกรรมสอบกระตุ้น เกม 24 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  โดยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น  การสอนแบบโครงงานในรูปแบบต่างๆ การสอนแบบโครงการ  การสอนแบบ Thinking School 
เป็นต้น  และจัดท ากิจกรรม โครงการเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   
4. กิจกรรมพี่สอนน้อง 
5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
6. กิจกรรมบูรณาการ  STEM  สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานห้องเรียน  
7. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9. โครงการพัฒนากิจกรรมเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
10. กิจกรรมทัศนศึกาษานอกสถานที่ 
11. กิจกรรม English Camp 2019 
12. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
13. กิจกรรมแรลลี่วิชาการ   
14. กิจกรรม STEM STEAM สู่การสร้างนวัตกรรม    
15. กิจกรรม  Preparing Day 
16. กิจกรรมค่ายคุณธรรมสร้างผู้น า Y.C.S. 
17. กิจกรรม MEDIA LITERARY DAY    
 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม  
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ทั้งรายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม เช่น การสอนรูปแบบ STEM ศึกษา  การสอนแบบ
โครงงาน  การสอนแบบโครงการ การสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสอนด้วยกระบวนทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น มีการจัดนิทรรศการและประกวดนวัตกรรม อีกท้ังยังจัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
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3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา 
6. กิจกรรมบูรณาการ STEM  สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานห้องเรียน  
7. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9. โครงการพัฒนากิจกรรมเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
10. กิจกรรม  STEM STEAM สู่การสร้างนวัตกรรม    
11. กิจกรรมวันวิชาการ 

 
 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยการจัดให้นักเรียนได้เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น โดยมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียนและเพียงพอกับจ านวน
ผู้เรียน ครูผู้สอนมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา นอกจากนั้น โรงเรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมให้ความรู้กับผู้เรียน จัด
นิทรรศการให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับผู้ที่สนใจ 
สามารถเผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนน าไปประยุกต์ใช้ได้  นอกจากนี้มีการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 
 1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 2. โครงการพัฒนากิจกรรมเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 3. กิจกรรมบริการสารสนเทศ 
 4. กิจกรรมวันวิชาการ 
 5. กิจกรรม Preparing Day  
          6. กิจกรรมแรลลี่วิชาการ  
          7.  กิจกรรมค่ายคุณธรรมสร้างผู้น า Y.C.S. 
          8.  กิจกรรม MEDIA LITERARY DAY 
 9. กิจกรรมบูรณาการ STEM  สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานห้องเรียน  
          10. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
          11. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   
 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม และมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ และผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ  โดยครูผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนทั้งตามหลักสูตรสถานศึกษาและผล
การทดสอบระดับชาติ เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
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ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ด้วยการใช้นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหา และผู้เรียน เช่น  นวัตกรรมคณิตคิดประลอง เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดค านวณ โดยใช้นวัตกรรม PANIDA MODEL  นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์จากเลนส์เลเซอร์พอยเตอร์ โดยใช้
นวัตกรรม PANIDA MODEL การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย 
ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3 โดยใช้นวัตกรรม PANIDA MODEL MVK Raising the Level of Science 
Achievement by PANIDA MODEL การสร้างยุวธรรมทูตด้วยนวัตกรรมชุดแบบฝึกทักษะหลักค าสอนพระคัมภีร์   
นวัตกรรม D.I.Y. For a better day โดยใช้รูปแบบ Project based learning เป็นต้น นอกจากมีการจัดท า
โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา 
6. กิจกรรมบูรณาการ STEM  สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานห้องเรียน  
7. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9. โครงการพัฒนากิจกรรมเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
10. กิจกรรม  STEM STEAM สู่การสร้างนวัตกรรม    
11. กิจกรรมวันวิชาการ 
12. โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 
1.1.6  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีใน

การศึกษาต่อ  และมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพโดยบูรณาการ
หลักสูตรเพื่อการมีงานท าของศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีการก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดแต่ละระดับชั้น  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นให้ นักเรียนรู้เส้นทางชีวิตตนเองว่า เรียนมาแล้วต้องการเลือกเส้นทางไหนให้กับชีวิตของ
ตนเอง ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จึงก าหนดขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพครบทุกชั้น  สอดคล้องกับ
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมการแนะแนวอาชีพ เช่น โครงการวันแนะแนวอาชีพ การ
เยี่ยมชมสถานประกอบการ การจัดตลาดนัดอาชีพ  โครงการ Open House ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  มีการ
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยให้นักเรียนเข้าสู่โลก
ของการท างานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้โลกของอาชีพ สร้างเสริมทักษะ
และพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน   นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเว็บไซต์ทางการ       
แนะแนว www.supergenz.com เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการแนะแนว ด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ข้อมูลโครงการห้องเรียนพิเศษ และข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ที่เป็น
ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงผู้เรียนไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบท่ีช่วยให้รู้จัก
ตนเอง    รู้จักอาชีพ   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  
และ  เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดังนี้ 
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1. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเต็มตามศักยภาพ 
2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี – นาฏศิลป์ 
3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
4. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวงโยธวาทิต 
5. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
7. กิจกรรมชุมนุม 
8. กิจกรรมแนะแนว 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 โรงเรียนก าหนดคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีของผู้เรียน  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมทุกคาบเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณค่าพระวรสาร และค่านิยม 
12  ประการ ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ อีกท้ังยังจัดท า
โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
2. โครงการลูกมารีย์รักษ์วินัย 
3. กิจกรรมระเบียบวินัยมาก่อน 
4. กิจกรรมเกื้อกูลดูแลผู้เรียน 
5. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย 
6. กิจกรรมโตไปไม่โกง 
7. โครงการธรรมะน าชีวิต 
8. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
9. กิจกรรมจิตสงบใจเป็นสุขด้วยธรรมะ 
10. กิจกรรมธรรมะศึกษาพัฒนาชีวิต 

 11. โครงการลูกมารีคิดถูกท าดี 
 12. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 13. กิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
 14. กิจกรรมดนตรีและกีฬาต้านยาเสพติด 
 15. กิจกรรมเยาวชนวัยใสใส่ใจไม่ท้องในวัยเรียน 
 16. โครงการฝากเงินฝากความดีเพ่ืออนาคตท่ีสดใส 
 17. กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์เพื่ออนาคต 
 18. กิจกรรมบันทึกความดี 
 19. กิจกรรมยอดนักออม 
 20. โครงการโรงเรียนวิถีคริสต์ 
 21. กิจกรรมมิสซาขอพรโอกาสเปิดปีการศึกษา 
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 22. กิจกรรมสัปดาห์น้อมร าลึกถึงพระสังฆราชลัมแบรต์ฯ 
 23. กิจกรรมวันสมภพของพระแม่มารีย์ 
 24. กิจกรรมฉลองวัดมารีย์สมภพกบินทร์บุรี 
 25. กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสหรรษา 
 26. โครงการลูกมารีย์งามอย่างไทย 
 27. กิจกรรมประกวดมารยาท 
 28. กิจกรรมมารยาทงามยามเช้า 
 29. โครงการด้วยใจรักษ์ไทย 
 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยจัดท าโครงการและกิจกรรม 
ดังนี้ 
 1. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. กิจกรรมนิทรรศการจังหวัดปราจีนบุรี 
3. กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
4. โครงการด้วยใจรักษ์ไทย 
5. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
6. กิจกรรมวันไหว้ครู 
7. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
8. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
9. กิจกรรมวันไหว้คุณแม่ 
10. กิจกรรมวันลอยกระทง 
11. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
12. กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 

 
 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
กระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และมีความสุขในการเรียนรู้ สามารถน าทักษะ
และความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดท าโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 1.โครงการธรรมะน าชีวิต 

2. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
3. กิจกรรมจิตสงบใจเป็นสุขด้วยธรรมะ 
4. กิจกรรมธรรมะศึกษาพัฒนาชีวิต 

 5. โครงการลูกมารีคิดถูกท าดี 
 6. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 7. กิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
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 8. กิจกรรมดนตรีและกีฬาต้านยาเสพติด 
 9. กิจกรรมเยาวชนวัยใสใส่ใจไม่ท้องในวัยเรียน  
 10. โครงการรักษ์ประชาธิปไตย 

11. โครงการโรงเรียนวิถีคริสต์ 
12. กิจกรรมค่ายผู้น า Y.C.S. 
13. กิจกรรมค่ายพลศีล 

 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 โรงเรียนจัดท าโครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ดังนี้ 
 1. โครงการหนูรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. กิจกรรมคัดแยกขยะ 
 3. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
 4. กิจกรรมปลูกต้นไม้และเดินรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม 
 5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 6. กิจกรรมตรวจผลตา หู ฟัน เล็บ ประจ าปี 
 7. กิจกรรมวัคซีนป้องกันโรค 
 8. กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
 9. กิจกรรมควบคุมโภชนาการ 
 10. กิจกรรมก าจัดยุงลายเพ่ือป้องกันไข้เลือดออก 
 11. กิจกรรมฝึกกายบริหารประถม-มัธยม 
 12. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับประถม-มัธยม 
 13. โครงการลูกมารีคิดถูกท าดี 
 14. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 15. กิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
 16. กิจกรรมดนตรีและกีฬาต้านยาเสพติด 
 17. กิจกรรมเยาวชนวัยใสใส่ใจไม่ท้องในวัยเรียน  
 18 โครงการรักษ์ประชาธิปไตย 

19. โครงการโรงเรียนวิถีคริสต์ 
20. กิจกรรมค่ายผู้น า Y.C.S. 
21. กิจกรรมค่ายพลศีล 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการอ่าน
ออก  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละระดับชั้นของสถานศึกษา  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานโครงงานต่าง ๆ เช่น โครงงานไม้กวาดดูดฝุ่นไม่ใช้ไฟฟ้า ม.2/3  โครงงาน
อัตราส่วนตรีโกณมิติการหาพ้ืนที่และด้านของรูปสามเหลี่ยม ม.4/2 โครงงานเครื่องดักจับแมลงวันจากขวด
พลาสติก ม.6/1 เป็นต้น  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเอง
และการท างานเปน็ทีมสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลงานโครงงานต่าง ๆ เช่น โครงงานสบู่ถนอมผิว ม.1/1  โครงงานโต๊ะมหัศจรรย์ ม.1/4  โครงงาน
เครื่องแยกไข่แดงไข่ขาว ม.2/2  โครงงานเครื่องดูดฝุ่น DIY ม.3/4 โครงงานอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ม.2/4 เป็น
ต้น ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม สามารถสร้างสรรค์
งานต่าง ๆ เช่น โครงงานการสร้างภาพจากแทนแกรม ม.1/4  โครงงานโปรแกรมค านวณเกรด ม.4/3  เป็นต้น  
ผู้เรียนทุกคนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และทุกด้าน (RT,NT)  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ ในการจัดการการ
ท างานและต่องานอาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงาม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกาของห้องเรียน สถานศึกษาและสังคม มี
ค่านิยมและจิตส านึกที่ดี โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและสังคม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและความ
หลากหลายระหว่างบุคคล เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีได้เป็นอย่างดีและมีความสุข  
นอกจากนี้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน มีจิตอาสาที่จะให้สิ่งที่ดีต่อ
สังคม ผู้เรียนมีผลงานโครงงานต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงงานมารีต้านภัยยาเสพติด ม.2/3  โครงงาน
นิทานเพื่อน้อง ม.1/2  โครงงานต้นไม้คุณธรรม ม.3/4  โครงงานจิตอาสาพาสะอาด ม.4/1 โครงงานโรงเรียนสวย
ด้วยมือเรา ม.6/1  โครงงานน้ าข้าวกล้องเพ่ือสุขภาพ ป.1 โครงงานไผ่ตงหวานเมืองปราจีนบุรี ป.2  โครงงาน 
สมุนไพรเมืองปราจีนบุรี ป.3และ ป.5  โครงงานปลูกผักเพ่ือสุขภาพ ป.4 โครงงานไข่เค็มสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่
สากล ป.6  และมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินผู้เรียนแต่ละด้าน  แสดงโดยกราฟแท่งแต่ละ
ประเด็นดังนี้ 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.91 99.39 98.94 98.46 97.77 98.31 98.29 98.06 98.57 97.12 98.06 98.86 98.40

98.91

99.39

98.94

98.46

97.77

98.31 98.29
98.06

98.57

97.12

98.06

98.86

98.40

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

1.1.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 97.83 98.17 97.88 98.46 96.09 96.05 96.58 96.13 97.86 98.08 97.09 100.00 97.44

97.83
98.17

97.88
98.46

96.09 96.05
96.58

96.13

97.86 98.08

97.09

100.00

97.44

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

1.1.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการเขียน
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.91 97.56 96.83 97.95 96.65 98.31 98.29 97.42 96.43 98.08 97.09 98.86 97.66

98.91

97.56

96.83

97.95

96.65

98.31 98.29

97.42

96.43

98.08

97.09

98.86

97.66

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

1.1.3 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการสื่อสาร
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 97.83 96.95 96.83 96.92 96.09 97.74 97.44 95.48 95.71 95.19 94.17 100.00 96.71

97.83
96.95 96.83 96.92

96.09

97.74 97.44

95.48 95.71
95.19

94.17

100.00

96.71

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

1.1.4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการคิดค านวณ
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.37 97.56 97.35 97.44 97.77 96.61 96.58 96.77 97.86 96.15 98.06 95.45 97.27

98.37

97.56 97.35 97.44
97.77

96.61 96.58 96.77

97.86

96.15

98.06

95.45

97.27

93.50
94.00
94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00

1.2.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.91 97.56 98.94 98.97 97.21 96.61 99.15 98.06 98.57 97.12 98.06 98.86 98.16

98.91

97.56

98.94 98.97

97.21

96.61

99.15

98.06

98.57

97.12

98.06

98.86

98.16

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

1.2.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.37 96.95 94.18 95.38 95.53 95.48 94.02 95.48 92.14 94.23 96.12 98.86 95.54

98.37

96.95

94.18

95.38 95.53 95.48

94.02

95.48

92.14

94.23

96.12

98.86

95.54

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

1.2.3 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 96.74 96.95 95.24 95.90 94.97 95.48 95.73 94.84 95.71 96.15 95.15 97.73 95.82

96.74
96.95

95.24

95.90

94.97

95.48
95.73

94.84

95.71
96.15

95.15

97.73

95.82

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

1.3.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถรวบรวม
ความรู้ สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 96.20 95.73 95.24 95.38 93.85 94.35 94.87 95.48 95.71 95.19 91.26 93.18 94.87

96.20
95.73

95.24 95.38

93.85
94.35

94.87
95.48 95.71

95.19

91.26

93.18

94.87

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

1.3.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการสร้างสรรค์งาน
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลีย่

จ ำนวนนักเรยีน(คน) รอ้ยละ 97.28 96.34 95.77 95.90 92.18 92.66 93.16 87.10 94.29 96.15 95.15 94.32 94.21

97.28
96.34

95.77 95.90

92.18
92.66

93.16

87.10

94.29

96.15
95.15

94.32 94.21

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

1.4.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลีย่
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลีย่

จ ำนวนนักเรยีน(คน) รอ้ยละ 98.91 98.17 97.88 97.44 97.77 98.31 97.44 98.06 97.86 96.15 95.15 95.45 97.60

98.91

98.17
97.88

97.44
97.77

98.31

97.44

98.06
97.86

96.15

95.15
95.45

97.60

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

1.4.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลีย่

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 86.41 85.37 82.54 78.46 86.59 79.66 82.91 68.39 83.57 90.38 92.23 86.36 82.95

86.41 85.37 82.54
78.46

86.59
79.66 82.91

68.39

83.57
90.38 92.23

86.36 82.95

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1.5.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 86.41 85.37 82.54 78.46 86.59 79.66 82.91 68.39 83.57 90.38 92.23 86.36 82.95

86.41 85.37 82.54
78.46

86.59
79.66 82.91

68.39

83.57
90.38 92.23

86.36 82.95

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1.5.2กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรมี
ความก้าวหน้า  ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ร้อยละ

ป.1 89.67

ป.3 79.03

ป.6 81.92

ม.3 79.14

ม.6 52.27

รวม/เฉล่ีย 79.20

89.67
79.03 81.92 79.14

52.27

79.20

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

1.5.3 กราฟแสดงร้อยละของผู้เรียนทีม่คีวามก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดบัชาต ิปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมารีวทิยากบินทร์บุรี

ป.1 ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 รวม/เฉล่ีย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

1.6.2  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา  ปีกาศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.37 98.78 97.88 97.44 99.44 98.31 98.29 98.71 98.57 98.08 97.09 98.86 98.33

98.37
98.78

97.88
97.44

99.44

98.31 98.29
98.71 98.57

98.08

97.09

98.86

98.33

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

1.6.2  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และ เจตคติที่ดีในการจัดการการท างานหรืองานอาชีพ สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา 

ปีกาศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.91 98.17 98.94 98.46 99.44 98.31 98.29 98.06 97.86 98.08 97.09 98.86 98.44

98.91

98.17

98.94

98.46

99.44

98.31 98.29
98.06

97.86
98.08

97.09

98.86
98.44

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

2.1.1  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินมีพฤติกรรมเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.37 97.56 98.41 97.44 97.21 97.74 97.44 97.42 97.14 96.15 98.06 97.73 97.60

98.37

97.56

98.41

97.44
97.21

97.74
97.44 97.42

97.14

96.15

98.06
97.73 97.60

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

2.1.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินมีค่านิยมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.91 99.39 98.94 98.46 98.32 99.44 98.29 98.71 99.29 98.08 99.03 100.00 98.89

98.91

99.39

98.94

98.46
98.32

99.44

98.29

98.71

99.29

98.08

99.03

100.00

98.89

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

2.2.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 97.28 95.73 95.24 95.90 95.53 96.05 93.16 94.84 96.43 95.19 94.17 94.32 95.49

97.28

95.73
95.24

95.90
95.53

96.05

93.16

94.84

96.43

95.19

94.17 94.32

95.49

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

2.2.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทยสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.91 98.17 96.83 97.44 97.21 97.74 97.44 97.42 97.86 96.15 97.09 98.86 97.60

98.91

98.17

96.83

97.44
97.21

97.74
97.44 97.42

97.86

96.15

97.09

98.86

97.60

94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

2.3.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 97.83 98.78 97.88 97.95 97.77 97.74 97.44 96.77 97.14 96.15 98.06 96.59 97.60

97.83

98.78

97.88 97.95
97.77 97.74

97.44

96.77
97.14

96.15

98.06

96.59

97.60

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

2.4.1  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม และแสดงอกอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวยั  สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
รวม/
เฉลี่ย

จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 98.91 96.95 95.77 95.90 94.97 94.92 95.73 94.84 97.14 93.27 97.09 95.45 95.99

98.91

96.95

95.77 95.90

94.97 94.92
95.73

94.84

97.14

93.27

97.09

95.45
95.99

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

2.4.2  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม/เฉลี่ย

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.1 2.3 2.4 สรุปผล

จ ำนวนนกัเรียน(คน) ร้อยละ 97.55 96.99 95.35 95.91 0.00 99.22 98.02 97.19 97.60 96.80 87.46

97.55 96.99 95.35 95.91

0.00

99.22 98.02 97.19 97.60 96.80
87.46

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

กราฟแสดงร้อยละของผู้เรียนทีม่ผีลการประเมนิ มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน
สูงกว่าเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด   ปีการศึกษา 2562

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.1 2.3 2.4 สรุปผล



56 
 

 |รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR )โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ และก าหนดเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการทีสู่งขึ้น  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งผลให้ผู้เรียนอ่านหนังสือออก
เขียนไดแ้ละอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน มีทักษะการคิดค านวณท่ีรวดเร็วแม่นย า มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประถมศึกษาปี
ที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (RT,NT, O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกด้านและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คือเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี เคารพในกฎกติกาของสังคม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลาย มีระเบียบวินัย  มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์สังคม และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
 
4.  จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 จะสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่หาก
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มีพัฒนาการ 
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จริงจังและต่อเนื่อง  โดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านความสามารถในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ครูสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ น ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  และจัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมผู้เรียนให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง  มีการทดสอบ Pre O-NET มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยี Smartphone ในการแสวงหาความรู้มากกว่าให้ใช้เพื่อความ
บันเทิง เร่งพัฒนาผู้เรียนด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  อีกท้ังผู้เรียนที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ เช่น อ้วนหรือมีน้ าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ควรมีกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง      
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ก ำหนดเป้ำหมำยทีส่อดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ นโยบำยของรัฐบำล
และต้นสังกัด 

√    

 1.2 ก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทีส่อดคล้อง เชื่อมโยง
กับเป้ำหมำย แผนยุทธศำสตร์ชำต ิแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและต้นสังกัด 

√    

 1.3 ก ำหนดเป้ำหมำย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
กำรเปลีย่นแปลงของสังคม 

√    

 1.4 น ำเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

√    

 1.5 น ำเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสำธำรณชน 

√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง

เป็นระบบ  
√    

 2.2  มีกำรน ำแผนไปปฏิบัติ ตดิตำมตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

√    

 2.3 มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกำรนเิทศ
ภำยใน 

√    

 2.4 สถำนศึกษำมีกำรน ำข้อมลูมำใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

√    

 2.5 สถำนศึกษำให้บุคลำกรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ และร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

√    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวชิำกำร ในด้ำนกำร
พัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำ 

√    

 3.2  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวชิำกำร ในด้ำนกำร
พัฒนำหลักสตูรตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ชุมชน และท้องถิ่น 

√    

 3.3  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่น้น
คุณภำพผู้เรยีนรอบดำ้นเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
 

√    
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ประเด็นพิจารณา 

 

การปฏิบัติงาน *** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ 

ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ

 3.4  ก ำหนดหลักสตูรสถำนศึกษำครอบคลมุกำรจดักำร
เรียนกำรสอนทุกกลุม่เป้ำหมำย  

√    

 3.5  สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกร ให้มคีวำม

เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
√    

 4.2  จัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ √    
 4.3 น ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำ

งำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรยีน 
√    

 4.4  มีกำรตรวจสอบ ทบทวน กำรปฏิบัติงำนของครู 
บุคลำกร ท่ีมผีลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรยีน 

√    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้ำงนวัตกรรมหรือวิธีกำรที่เป็น
แบบอย่ำงท่ีดีที่ส่งผลต่อกำรเรียนรูข้องผู้เรียน 

√    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 

√    

 5.2  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 

√    

 5.3  จัดสภำพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดกำรเรียนรู้
เป็นรำยบุคคล และเป็นกลุ่ม 

√    

 5.4  จัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ และมคีวำมปลอดภัย 

√    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จำกกำรจัด
สภำพแวดล้อมตำมศักยภำพของผูเ้รียน 

√    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษำควำมต้องกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ                  
ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

√    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ 

√    

 6.3  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ 

√    

 6.4  ให้บริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริกำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ 
 

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ 

ปฏิบตั ิ
 6.5  ติดตำมผลกำรใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ของสถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรบริกำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

√    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่ำเป้ำหมำยทุกประเด็นพิจำรณำ 
                                                 จ ำนวนประเด็นพิจำรณำ 

5 ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่ำเป้ำหมำย =   จ ำนวนข้อกำรปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจำรณำ 
 

 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
1. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรีได้มีกำรพัฒนำและกำรบริหำรงำนคุณภำพด้วย “วงจรเด็มมิ่ง”  (Deming 
Cycle)  มีกำรวำงแผนงำน PLAN ปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้  DO ตรวจสอบกำรท ำงำนที่ปฏิบัติ CHECK  ท ำกำร
แก้ไขข้อบกพร่องหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ACTION   และรูปแบบของผู้บริหำร คือ “PANIDA Model” มีกำรใช้
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร  มีกำร
วำงแผนใหม่  น ำไปปฏิบัติ  ตรวจสอบ เป็นอย่ำงนี้ต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดและมีผลกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน    โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น  
บริบทของสถำนศึกษำ นโยบำยของรัฐบำลรวมทั้งหน่วยงำนต้นสังกัด ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม มีกำรน ำ
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  
ผลการด าเนินงาน  ส่งผลให ้ โรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี มีมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนทั้งสิ้น   4 มำตรฐำน รวมทั้งค ำสั่งโรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี  ค ำสั่ง
ที่ 27/ 2562  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2562 และประกำศค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ  ก ำลังพัฒนำ 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ปำนกลำง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภำพ     ก ำลังพัฒนำ 

1.50 –2.49 ระดับคณุภำพ     ปำนกลำง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภำพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภำพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภำพ      ยอดเยี่ยม  
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ของโรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี ปีกำรศึกษำ  2562  อีกทั้งน ำประกำศดังกล่ำว เผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบผ่ำน
หลำยช่องทำง   ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้รับรู้และเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพที่มีกำรแสดงเป้ำหมำย ทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีแนวทำงปฏิบัติเพื่อน ำไปสู่ทิศทำงเดียวกัน  
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบด้วย “วงจรเด็มม่ิง”  (Deming Cycle)  วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  โดยจัด
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น  6 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยบุคลำกร  ฝ่ำยธุรกำรและกำรเงิน  ฝ่ำยส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม   ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  น ำแผนไปปฏิบัติ   มีกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำน   มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำรนิเทศภำยในอย่ำงต่อเนื่อง   จัดให้มี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำเพ่ือเป็นกลไกในกำรควบคุม  ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่น  ให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
ผลการด าเนินงาน ส่งผลให้ บุคลำกรและผู้ที่เก่ียวข้องของโรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี  ทุกฝ่ำยด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นระบบ    มีส่วนร่วมกำรวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ และร่วมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  มีผลกำรประเมินโครงกำรประกันคุณภำพภำยในร้อยละ  93.50 และพึงพอใจต่อ
โครงกำรร้อยละ 98.53 ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย   โรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำรแบ่งเป็นระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ โดยจัดท ำหลักสูตรโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
โรงเรียนปรับหลักสูตรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ในโลกปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง  บริหำรจัดกำรและ
พัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ชุมชน และท้องถิ่น  
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน  และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  ครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  ด้วยกำรจัดท ำโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  โครงกำรพัฒนำ
อัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์  โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต  โครงกำร
พัฒนำระบบวัดและประเมินผล  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน  
ผลการด าเนินงาน  ส่งผลให้ กำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย   
 
        2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   โรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  จัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  น ำชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพเข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  มีกำรตรวจสอบ ทบทวน กำรปฏิบัติงำน
ของครู บุคลำกร ที่มีผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมหรือวิธีกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีที่
ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  โรงเรียนมีกำรก ำหนดแผนงำนเพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ โดยจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร กิจกรรมอบรม  สัมมนำ และศึกษำดูงำน โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลำกร โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ โครงกำรเฝ้ำระวังดูแลสุขภำพ โครงกำรประกันอุบัติเหตุ 
ผลการด าเนินงาน  ส่งผลให้   บุคลำกรครูทุกคนได้รับกำรอบรม/สัมมนำ ครบ 20 ชั่วโมงต่อปี และมีควำม
เชี่ยวชำญในวิชำชีพควบคู่กับกำรมีสุขภำพกำยและใจที่ดี  มีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรต่ำง ๆ  
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ข้ำงต้นสูงกว่ำ ร้อยละ 90 
 
          2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมำรี
วิทยำกบินทร์บุรี  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียน และภำยนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และเป็นกลุ่ม  จัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม 
ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย จัดโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำอำคำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
มีกิจกรรมพัฒนำและปรับปรุงอำคำรเรียน อำคำรประกอบกำรให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ มีสำธำรณูปโภคภำยใน
โรงเรียน  สวนศึกษำฟำติมำกำร์เด้นที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกำรศึกษำเกี่ยวกับด้ำนกำรเกษตรโดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรส ำรวจจุดเสี่ยงภำยในโรงเรียนและระบบควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ   
ผลการด าเนินงาน  ส่งผลให้   สถำนศึกษำมีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนและ
สภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมปลอดภัย ผู้เรียนและผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจใน
สภำพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ห้องประกอบกำรและสวนศึกษำต่ำง ๆ  สูงถึง 
ร้อยละ 93.73 
 
          2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   โรงเรียน 
มำรีวิทยำกบินทร์บุรี   ได้ศึกษำควำมต้องกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ จัดและ  
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ  
ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริกำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ  ติดตำมผลกำรใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกำรบริกำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน  ส่งผลให้  โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศท่ีเป็นระบบครบถ้วนครอบคลุม
งำนทั้ง  6 ฝ่ำย  สำมำรถน ำมำใช้ได้ทันท ีจัดท ำข้อมูลไว้ในรูปแฟ้มเอกสำร และในคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนเอกสำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  มีข้อมูลให้ครูใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ 
ตำมโครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศ และคู่มือปฏิบัติงำนประจ ำปี จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูด้ำน ICT  เพ่ิมเติมทั้งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนทุกท่ำนได้พัฒนำศักยภำพ
ทำงด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่องทุกภำคเรียน   กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติกำร  กิจกรรมพัฒนำงำนเว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ติดต่อกับผู้ปกครอง  ได้แก่ 
www.marykabin.ac.th   เฟสบุ๊คเพจ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่  ฝ่ำยปฐมวัย รร.มำรีวิทยำกบินทร์บุรี, ฝ่ำย
ประถมศึกษำ โรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี ,ฝ่ำยมัธยมศึกษำ โรงเรียนมำรีวิทยำกบินทร์บุรี, นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้
ไลน์แอปพลิเคชั่น เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดต่อกับผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียน  ทุกฝ่ำยมีควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดบริกำรด้ำนสำรสนเทศของโรงเรียน  
 
 2.  จุดเด่น     

1. ผู้บริหำรเป็นนักบวชหญิง ของคณะรักกำงเขน แห่ง จันทบุรี  มีทักษะกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้ 
หลักธรรมในกำรบริหำร มีควำมเมตตำ เอ้ืออำทร กับทุกคน เป็นที่เคำรพของบุคลำกรและผู้ปกครอง   

2. ผู้บริหำรมีประสบกำรณ์บริหำรยำวนำน มีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรทุก ๆ ด้ำน   เป็นมืออำชีพ             
มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงบุคลำกร มีควำมรักและสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน   เพ่ือพร้อมที่จะพัฒนำตนเองไป 
พร้อม ๆ กัน  

http://www.marykabin.ac.th/
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          3. ผู้บริหำร เป็นผู้น ำที่ดี บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม   มีทีมงำนด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ และวัด
ประเมินผล ตำมภำระงำนที่มอบหมำยให้บรรลุเป้ำหมำย และควำมส ำเร็จที่ชัดเจน   มีกำรจัดท ำแผนกำรนิเทศ 
และปฏิทินกำรปฏิบัติงำนในแต่ละปกีำรศึกษำ 
   4. สถำนศึกษำมีควำมพร้อมทั้งด้ำนอำคำรสถำนที่  งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้         
 
 
3.  จุดควรพัฒนา  

1. กำรปฏิบัติงำนทีต่้องประสำนงำนกับหลำยฝ่ำยทั้งภำยในและภำยนอก บำงครั้งกำรประสำนงำนขำด 
   ควำมคล่องตัวและล่ำช้ำ 
2. ผู้ปกครองบำงส่วนไม่ให้ควำมร่วมมือและไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3. ควรส ำรวจควำมต้องกำรของครูเกี่ยวกับกำรพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำง ๆ และช่วงเวลำที่เหมำะสม 
   อย่ำงต่อเนื่อง  
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏบิัตงิาน  

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ
 

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

  90 98 93 94.70 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

    89 90.84  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

    92 93.88  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    95 96.94  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    95 96.94  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    93 94.90  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

  90 98 94 96.26 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    96 97.96  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

    94 95.92  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

    93 94.90  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   90 98 95 96.94 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

    96 97.96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

94 
 
 
 
 
 
 

95.92 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ
 

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  90 98 93 94.90 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

  90 98 93 94.90 ยอดเยี่ยม 

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

  90 98 96 97.96 ยอดเยี่ยม 

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

  90 98 91 92.86 ยอดเยี่ยม 

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

  90 98 92 93.88 ยอดเยี่ยม 

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  90 98 94 95.41 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

  90 98 94 95.92 ยอดเยี่ยม 

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลบัไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

  90 98 93 94.90 ยอดเยี่ยม 

6 โรงเรียนเพิ่มเติมได ้        
 6.1…..        
                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 
95.64 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
3.1  กระบวนการพัฒนา  
          โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างหลากหลาย เพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้ของครูบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการศึกษา  โดยใช้นวัตกรรม PANIDA MODEL ใน 
กระบวนการบริหารจัดการซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการคือ 
 1. การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และวิธีในการ
จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน ธรรมชาติของเนื้อหา หลักการ เป้าหมายของหลักสูตร และ
แผนพัฒนาการศึกษาทุกระดับ มีการวางแผนการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและการจัดครูเข้าสอนตามสาย
ชั้น การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  
 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning)  ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า
และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีแนวคิดส าคัญ 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็น
ความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 2) มนุษย์มีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงยึด
หลักการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ และความถนัดของแต่ละบุคคล เพราะบทบาทของผู้เรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators)  
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ และตามความถนัดของ 
แต่ละบุคคล (Nature) การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
แต่ละคนอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ 
 4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (Intelligence) โดยเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติหรือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆหรือนวัตกรรมที่จัดท าขึ้น เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เรียน  
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 5. ส่งเสริมให้ครูได้ฝึกฝนทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และฝึกเทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning  จนช านาญ (Drill)  เกิดความมั่นใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการน าความรู้ความสามารถที่
ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
 6. มีการประเมินผล (Assessment)  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีระบบการควบคุมก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
 จากการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม PANIDA MODEL ใน 
กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อการด าเนินการ ดังนี้  
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3.1.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน

โดยจัดอบรมภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ  โรงเรียนตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  มุ่งเน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  และเน้นการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนในศตวรรษที่  21  ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลาย (Thinking Tools)  
การท าโครงงาน  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  โดยจัดท า
โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรม
วิจัยในชั้นเรียน  กิจกรรม Best Practice  กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน  กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนและ  
การท า Best Practice  

ผลการด าเนินงาน  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ 94.70  โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้  

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจริง ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงจากการท ากิจกรรม
โครงงาน  การน าเสนอผลงาน  การอธิบาย  อภิปราย คิดเป็นร้อยละ 90.84  โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active 
Learning สามารถน าไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้จริง คิดเป็นร้อยละ 93.88 มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละคนโดยผ่านกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ คิดเป็นร้อยละ 96.94 มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 96.94 มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบไตร่ตรองในโครงการค่ายคุณธรรม Y.C.S (Young Catholic Student) เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง คิดเป็นร้อยละ 94.90 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

   
สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
 

3.1.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
        โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มีนโยบายด้านการบริหารจัดการด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนบนเนื้อที่ 120 ไร่เพื่อใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ผลิต ผู้เรียน
สามารถสร้างแหล่งอาหารได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่น การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้ครู
ผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน จัดโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
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ผลการด าเนินงาน ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่าง
หลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  96.26 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  โดยมีกิจกรรมผลิตสื่อเทคโนโลยีส าหรับการเรียน 
การสอน ซึ่งครูต้องผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยคนละ  1  ชิ้นต่อภาคเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและแบ่งปันสื่อการสอนแก่เพ่ือนครูเพ่ือสามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยมีการจัดเกบ็ไว้ในห้องสื่อการเรียน
การสอน จัดท าทะเบียนการยืม - คืนสื่อการสอน นอกจากนั้นครูยังมีการผลิตสื่อขึ้นตามการออกแบบการเรียนรู้
ของครูในระดับชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีการนิเทศก ากับติดตามการสอน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ  97.96 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ครูใช้
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยตรง และเชิงบูรณาการ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการ เชิญปราชญ์
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  95.92 โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ครูได้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ รู้จัดแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน รวมทั้งจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวก  เช่น  อุปกรณ์ในการทดลอง  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ  94.90 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
        สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.2 ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  96.26 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
 
3.1.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
        โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยวิถีคริสต์ ส่งเสริมความรัก  ความเมตตา 
การให้อภัย การรับใช้ และการแบ่งปัน ตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต ผู้ก่อตั้งคณะรัก
กางเขนแห่งจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตเลียนแบบพระเยซูเจ้า องค์ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 
จึงส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นนักบวชหญิง สังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระ
เยซูเจ้าและผู้ตั้งคณะ โดยมีนโยบายให้ครูมีการบริหารจัดการและการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยความรัก ความเมตตา
และการให้อภัย เพ่ือให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในบ้านหลังที่สองของผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน  ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ  96.94 โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยมีกิจกรรมแนะแนว โฮมรูม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการสวดภาวนา โครงการค่ายคุณธรรม การ
เคารพกฎกติกาของโรงเรียน และห้องเรียน การฝึกให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักเคารพและให้เกียรติตนเองและ
ผู้อ่ืน การฝึกการคิดและพูดในเชิงบวก การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การจัดกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็ก คิดเป็นร้อยละ 97.96  โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  ให้ความรัก  ความอบอุ่น  ดูแลเอาใจใส่อย่างดี  ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้  โดยใช้วิธี
ชี้แนะ  แนะน า  ให้ค าปรึกษาด้วยความรัก ความเมตตาและการให้อภัย คิดเป็นร้อยละ 95.92  โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อย
ละ  96.26 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
 
3.1.4  ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มีนโยบายด้านการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ จึงได้น า 
แนวคิดการพัฒนาการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA และการบริหารจัดการโดยรูปแบบ PANIDA MODEL    
         ผลการด าเนินงาน ผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
คิดเป็นร้อยละ 94.90 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายบริหาร และงานวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 94.90  โดยมีผล
การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ผู้สอนมีขั้นตอนในการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 97.96  โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  มีการตรวจงาน 
การบ้าน  แบบฝึกหัด และชิ้นงาน  โครงงานของนักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียน ผู้สอน และ
ตนเองเป็นผู้ร่วมประเมินผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 92.86 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 4.4 
ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล โดยน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน คิด
เป็นร้อยละ 93.88  โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
           สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.4 ผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และ น าผลกลับมาพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 94.90 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม   
   
3.1.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มีการด าเนินการบริหารจัดการโดยมีการน ากระบวนการ PLC มาใช้เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ท าให้ผู้สอนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 ผลการด าเนินงาน ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.41 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
          ผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นเครื่องมือช่วยในการก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.92  โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ผู้สอนน าข้อมูลป้อนกลับจาก
เพ่ือนครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือให้เกิดผล
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.90 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
   
 สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.41 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม   
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2. จุดเด่น   
     1) ครมูีกระบวนการการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    2) ครจูัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     3) ครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     4) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5) ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายแบบ Active Learning เน้น
กระบวนการคิด โดยใช้เครื่องมือคิดท่ีหลากหลาย 
 6) ครูมีการน ากระบวนการ PLC มาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
3. จุดควรพัฒนา   
      1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
     2) ครูควรเลือกใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
โลกปัจจุบันและในอนาคต 
 3) ครูควรพัฒนาขีดความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยการจัดท าเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลระบบดิจิตัลที่ทันสมัย  
 4) ครูควรพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
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           มาตรฐานที่. 4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของสถานศึกษา 
              
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
นักเรียน
/ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

4.1 สถานศึกษาสร้างคนดีมคีุณธรรม 
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส ได้บรรลุ
จิตตารมณ์ของพระสังฆราช     
ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต  เป็นสนาม
เผยแพร่ธรรม 

 
 

 90 นร. 
1,797 

คร ู
140 

นร. 
1,797 

คร ู
140 

100 ยอดเยี่ยม 

4.2 ผู้เรยีนและครูมคีุณลักษณะนิสัย
ตามอัตลักษณ์ มีคณุภาพ มีทักษะ
ชีวิต มีความสุข ตามจิตตารมณ์
ของพระสังฆราช ลมัแบรต์  เดอ 
ลาม็อต  และการศึกษาคาทอลิก
ของโรงเรียน   สังกัดคณะรัก
กางเขน แห่ง จันทบุรี 

 
 

 90 นร. 
1,797 

คร ู
140 

นร. 
1,797 

คร ู
140 

100 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเยี่ยม 

 
1.  กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 
     ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษาสร้างคนดีมีคุณธรรม โดยการน าค าสอนของศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยว ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

บรรลุจิตตารมณ์ของพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี เป็นสนามเผยแพร่
ธรรมและการเรียนรู้ทางศาสนา ผู้เรียนและครูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มี
คุณภาพ มีทักษะชีวิต มีความสุข ตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราช ลัมแบรต์  เดอ ลาม็อต และการศึกษาคาทอลิก
ของโรงเรียนในสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี 

 การศึกษาคาทอลิกเน้นการพัฒนาบุคคลทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ โดยอาศัยพระพรพิเศษของ
พระผู้เป็นเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ มุ่งให้นักเรียนในสถานศึกษาคาทอลิกมีค่านิยมสากลเป็นศาสนิก
ชนที่ดีของแต่ละศาสนา เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดเป็น สามารถวิเคราะห์ เจริญชีวิตท่ามกลางโลกที่แปรเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว โดยมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทัน ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า คุณธรรมน าการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม  
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 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มีการจัดโครงการพิเศษเพ่ือจัดกิจกรรมตามเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
ของสถานศึกษา พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น ควบคู่กันท้ังด้าน
คุณธรรม คุณงามความดี และด้านวิชาการ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนส่งเสริมลูกมารี มารยาทงาม                   
รักความสะอาด ได้แก่ โครงการส่งเสริมโรงเรียนวิถีคริสต์ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญเป็นพิเศษในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเอาใจใส่การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในด้านความรัก ความศรัทธาและซาบซึ้งในหลักศาสนา   
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและรู้จักตนเองมากยิ่งข้ึน โดยมีการจัดกิจกรรมในแต่ละระดับชั้น เช่น  
กลุ่มกองหน้าร่าเริง กลุ่มพลศีล กลุ่ม Y.C.S. กลุ่มยุวธรรมทูต กลุ่มจิตอาสา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม      
ด้านศาสนาในโอกาสส าคัญต่างๆ เช่น การสอนค าสอน นักเรียนคาทอลิก ระดับประถม – มัธยม จัดกิจกรรม     
เทิดเกียรติพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน กิจกรรมฉลองวันคล้ายวันสมภพพระแม่ 
มารี   จัดให้นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทและศีลก าลัง จัดกิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต จัดงานวัน
คริสต์มาส ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวันศุกร์ของ
นักเรียนคาทอลิก ระดับอนุบาล – ระดับมัธยม และครูคาทอลิก ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อคาทอลิกวัดมารี
สมภพกบินทร์บุรี โครงการลูกมารีย์จิตอาสา เยี่ยมคนชรา/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
สระแก้ว  และคนป่วยที่อยู่ตามบ้านและตามโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมกับองค์กรคาทอลิก (เช่น กองหน้าร่าเริง, 
พลศีล, Y.C.S.) กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนและบุคลากรครูมีประสบการณ์ด้านความเชื่อ ความศรัทธาใน
ศาสนา  มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต มีความสุข ตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราช    
ลัมแบรต์  เดอ ลาม็อต และการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ได้รับกล่อมเกลา
ชีวิตจิต น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติตนเป็นคนดีในครอบครัว ในโรงเรียนและในสังคมโดยอาศัยหลัก
ค าสอนและประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรม 
  อีกท้ังโครงการพัฒนาวิถีชีวิตสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการหลักตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2,5 และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  รัก  เมตตา 
ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกัน ที่ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเองมากข้ึน    มีความ
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมลดพลังงานสานต่ออายุทรัพยากร 
กิจกรรม DO DEE THE IDOL กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเหล่านี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตนเองอย่างสม่ าเสมอ โครงการตลาดภาษาพัฒนาสู่อาเซียน บุคลากรครูและนักเรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างหลากหลายตามวัยและระดับชั้น ตลอดทั้งน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ส่งเสริม
คณะครูและนักเรียนทุกคน ได้แสดงออกและมีทักษะการใช้ภาษาหลากหลายมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมและสภาพแวดล้อม กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาต่างประเทศ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้านภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขั้น มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมทันสมัย มีความรู้ความสามารถ
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ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียน คณะครูได้รับการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาเต็มตามศักยภาพและแสดงออกอย่างมั่นใจ    

สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของ
สถานศึกษามีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

 2. จุดเด่น   

          ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม ตามปรัชญาที่ว่า คุณธรรมน าการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคม โรงเรียนใช้นวัตกรรม Y.C.S. MVK.  ในการบ่มเพาะคุณธรรมนักเรียนให้เป็นผู้ตื่นรู้ ท้าทายกับการกระท า
ความดีเพ่ือสังคม จนเป็นที่ยอมรับจากสังฆมณฑล ได้รับเชิญให้แบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ และศึกษาดูงานการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 3. จุดควรพัฒนา   

     ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมรูปแบบใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 4. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 

     ผู้บริหารและคณะครูส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพระค าภีร์ ในระดับภูมิภาค เขต จังหวัดหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี 1 2 และ 3 อย่างต่อเนื่อง  นักเรียนและ
บุคลากรยอมรับความแตกต่างในศาสนาและความเชื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่
4 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
1. สถานศึกษาสร้างคนดีมีคุณธรรม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้บรรลุจิตตารมณ์ของ
พระสังฆราช     ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต  เป็นสนามเผยแพร่ธรรม 

ยอดเยี่ยม  

2.ผู้เรียนและครูมีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต มีความสุข ตามจิต
ตารมณ์ของพระสังฆราช ลัมแบรต์  เดอ ลาม็อต  และการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน   
สังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน  
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคณุภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไมม่ีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคณุภาพ ในท่ีนี ้คือ ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ และก าหนดเป้าหมายทาง 
    การเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
   มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (RT,NT, O-NET) สูงกว่า 
   ระดับประเทศทุกด้านและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี เคารพในกฎกติกาของสังคม 
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและ 
    หลากหลาย มีระเบียบวินัย แสดงออกได้อย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารเป็นนักบวชหญิง ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี  มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี ใช้ 
   หลักธรรมในการบริหาร มีความเมตตา เอ้ืออาทร กับทุกคน เป็นที่เคารพของบุคลากรและผู้ปกครอง   
2. ผู้บริหารมีประสบการณ์บริหารยาวนาน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารทุก ๆ ด้าน   เป็นมืออาชีพ มีความสามารถใน  
   การสร้างบุคลากร มีความรักและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน   เพ่ือพร้อมที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน 
3. ผู้บริหาร เป็นผู้น าที่ดี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม   มีทีมงานด้านการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และวัดประเมินผล  
   ตามภาระงานที่มอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย และความส าเร็จที่ชัดเจน   มีการจัดท าแผนการนิเทศ และปฏิทิน 
   การปฏิบัติงานในแต่ละปีการศึกษา 
4. สถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่  งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน       
    การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้         
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีกระบวนการการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. ครจูัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายแบบ Active Learning เน้น 
    กระบวนการคิด โดยใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลาย 
6. ครูมีการน ากระบวนการ PLC มาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จริงจังและต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง  มีการทดสอบ Pre O-NET มีการนิเทศติดตามและ 
    ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
3.  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สือ่เทคโนโลยี Smartphone ในการแสวงหาความรู้มากกว่าให้ใช้เพื่อความบันเทิง เร่ง 
    พัฒนาผู้เรียนด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การปฏิบัติงานที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอก บางครั้งการประสานงานขาด 
   ความคล่องตัวและล่าช้า 
2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ควรส ารวจความต้องการของครูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และช่วงเวลาที่เหมาะสม 
   อย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ 
    ในปัจจุบัน 
2. ครูควรเลือกใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลก 
   ปัจจุบันและในอนาคต 
3. ครูควรพัฒนาขีดความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยการจัดท าเครื่องมือการวัดและ 
   ประเมินผลระบบดิจิตัลที่ทันสมัย 
4. ครูควรพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 

 
 

5.  แนวทางการพัฒนา 
 5.1  ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ 

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    5.2  พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาสู่การประกอบอาชีพในสังคมใหม่  
          สิ่งแวดล้อมใหม่ เทคโนโลยีใหม่ที่ขับเคลื่อนให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
    5.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คุณภาพผู้เรียนเพ่ือ 
          มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน  
    5.4  ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และการ  
          ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ    
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6. ความต้องการช่วยเหลือ 
6.1  การสร้างข้อสอบ และจัดท าคลังข้อสอบ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการ   
     ประเมิน O-NET  และ PISA  
6.2  ปัจจุบันในระดับประถมศึกษามีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ิมข้ึน  จึงควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน 
      ได้รับการอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการบริหารชั้นเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี 
      ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาท้ังครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ และครูประจ าชั้น 
6.3 การให้บริการ และการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
     คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ กลุ่มสาระ   

 
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมส าหรับการแข่งขันระดับ
สากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัล
ให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับ
รางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

  

 
เป็นการแข่งขันที่โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2557 และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
ในปีการศึกษา 2562   หัวเรื่อง “พระธรรมเอสรา พระธรรมเนหะมีย์และพระธรรมเอสเธอร์” จัดโดย สมาคม 
พระคริสตธรรมไทย สถานที่จัดการแข่งขัน คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.แข่งขันพระคัมภีร์ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์   √ 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ชื่อนวัตกรรม    การสร้างยุวธรรมทูตด้วยนวัตกรรมชุดแบบฝึกทักษะหลักค าสอนพระคัมภีร์    
 

การออกแบบผลงาน ชุดการฝึก / ชุดฝึกทักษะ 
ชุดการฝึกหรือชุดการฝึกทักษะ เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจในบทเรียนหรือเรื่องที่ก าลัง

เรียน ซึ่งผู้สอนได้ออกแบบชุดการฝึกเพ่ือทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตน ท าให้ผู้เรียนมีความแม่นย าในเรื่องที่ต้องการฝึก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้
คิดเป็นมีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าจะมีการเรียนรู้ชุดการฝึกและชุดฝึกทักษะแตกต่าง
กันออกไปก็ตาม แต่เป้าหมายของการจัดท าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ในการสร้างชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
จ าเป็นต้องน าหลักจิตวิทยาและหลักการสอนมาเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าตัวดังนั้นผู้จัดท าจึงควรได้ศึกษาแนวคิด
และทฤษฏีของนักจิตวิทยาและนักศึกษามาเป็นข้อคิดในการจัดท า ตัวอย่างเช่น 

1.ทฤษฏีการสอนของบรูเนอร์(Bruner’s lnstruction Theory) ทฤษฏีการสอนของบรูเนอร์กล่าวว่าการที่
ครูจะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนั้น จะต้องพิจารณาหลักการ 4 ประการคือ 

1.1 แรงจูงใจ(motivation)ซึ้งมีทั้งแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวเด็กเอง จะท าให้เกิดความปรารถนาที่จะ
เรียนรู้และความต้องการความส าเร็จ นอกจากนั้นยังมีแรงจูงใจที่ต้องการเข้าร่วมงานกับผู้อ่ืน และรู้จักการท างาน
ร่วมกัน กล่าวได้ว่า ครูจะต้องท าให้เด็กเกิดความปรารถนาที่จะรู้ โดยการจัดการท าให้ เด็กมีแรงจูงใจมากขึ้น                
เพ่ือเด็กจะได้ท าการพยายามส ารวจทางเลือกต่างๆอย่างมีความหมายและพึงพอใจอันจะน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

1.2 โครงสร้างของความรู้(Structure of knowledge)ผู้สอนควรเสนอเนื้อหาตามขั้นตอนและควรเสนอ
ในรูปแบบที่ง่ายเพียงพอที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ เช่น เสนอโดยให้กระท าจริง ใช้รูปภาพ ใช้สัญลักษณ์ มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างกระชับ เป็นต้น 

1.3 ล าดับขั้นตอนของการเสนอเนื้อหา(Sequence)ผู้สอนควรเสนอเนื้อหาตามขั้นตอนและควรเสนอใน
รูปแบบของการกระท ามากที่สุด ใช้ค าพูดน้อยที่สุดต่อจากนั้นจึงค่อยเสนอเป็นแผนภูมิหรือรูปภาพต่างๆ สุดท้ายจึง
ค่อยเสนอเป็นสัญลักษณ์หรือค าพูด ในกรณีที่ความรู้พ้ืนฐานของเด็กดีพอแล้ว ครูก็สามารถเริ่มความสอนด้วย
สัญลักษณ์ด้วยเลย 

1.4 การเสริมแรง(Reinforcement)การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพถ้ามีการให้การเสริมแรง เมื่อเด็กสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถกูต้องตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ทฤษฎีการเชื่อมโยง(Connectionism)ของธอร์นไดค์(Thorndike)ธอร์นไดค์ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเร้า(Stimulus)และการสนองตอบ(Response)ของอินทรีย์ความสัมพันธ์จะมีมากขึ้นหรือลดลงเป็นผล
เนื่องมาจากผลที่เกิดขึ้นหลังจากการสนองตอบ ถ้าผลที่เกิดขึ้นอินทรีย์พึงพอใจ ความสมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและ
การสนองตอบ ย่อมลดลงหรือหายไปในที่สุด ธอร์นไดค์เรียกหลักการนี้ว่า กฎแห่งผล(Law of Effect) 
          กฎแห่งผลกล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้น เพราะบุคคลกระท า และยิ่งท ามากความช านาญจะเกิดขึ้น ท าให้ผู้
ฝึกมีความคล่องแคล่ว สามารถท าได้ดี 

3.ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข (The Conditions of Learning)กาเย่ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้ของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษย์นิยมและได้น าแนวคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ใน
การอธิบายปรากฏการณ์ของพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางแนวความคิดของนักจิตวิทยา
ของกลุ่มปัญญานิยม กาเย่ได้เสนอแนวทางการจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
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3.1 ลักษณะของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อม 
แรงจูงใจ 

3.2 กระบวนการทางปัญญาและการสอน เงื่อนไขการเรียนรู้ที่ส่งผลท าให้การสอนแตกต่างกัน เช่น 
1) การถ่ายโยงการเรียนรู้ มี2ลักษณะคือท าให้เกิดการเรียนรู้ทักษะในระดับที่สูงได้ดีขึ้น และแผ่ขยายไปสู่

สภาพการณ์อ่ืนนอกเหนือจากสภาพการสอน 
2) การเรียนรู้ทักษะการเรียน บุคคลอาจมาวิธีการที่จะจัดการเรียนรู้ การจดจ าและการคิดด้วยตนเอง จึง

ควรช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้พัฒนาไปตามศักยภาพชองตนเองอย่างเต็มที่ 
3) การสอนกระบวนการแก้ปัญหา มี 2 เงื่อนไข คือ ผู้เรียนจะต้องรู้กฎเกณฑ์ต่างๆที่จ าเป็นมาก่อน และ

สภาพของปัญหาที่เผชิญมาก่อน ผู้เรียนจะค้นพบค าตอบจากการเรียนรู้โดยการค้นพบ ซึ่งผู้เรียนจะมีโอกาสพบ
เกณฑ์ต่างๆในระดับสูงขึ้น 
          3.3 สภาพการณ์ส าหรับการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องรู้สภาพการณ์ของการเรียนรู้จึงจะสามารถวางระบบการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การสอนซ่อมเสริม การสอนกลุ่มเล็ก การสอนกลุ่มใหญ่ เป็นต้น 
 
ขั้นตอนการสร้างชุดการฝึก/ชุดฝึกทักษะ 

ในการสร้างชุดการฝึกนั้นผู้สร้างจะต้องด าเนินการดังนี้ 
1ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา       
  จุดประสงค์ในแต่ละชุดการฝึก 
3.จัดท าโครงสร้างและชุดฝึกในแต่ละชุด 
4.ออกแบบชุดการฝึก/ชุดฝึกทักษะในแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ 
5.ลงมือสร้างแบบในแต่ละชุด รวมทั้งออกข้อสอบก่อนและหลังเรียนให้สอดคล้องกับข้อหาและจุดประสงค์    
   การเรียนรู้ 
6.น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
7.น าชุดการฝึก/ชุดฝึกทักษะไปทดลอง บันทึกผล แล้วปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง 
8.ปรับปรุงชุดการฝึก/ชุดฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ 
9.น าไปใช้จริง และเผยแพร่ต่อไป 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการเตรียมตัวนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์รายการต่างๆ  
 1 เมื่อผู้จัดการแข่งขันได้แจ้งพระธรรมหรือพระคัมภีร์ที่จะใช้ในการแข่งขันมายังโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียน
จะมอบหมายให้นายสหาย สุระเสียงท าการสมัครเพ่ือว่าผู้จัดการแข่งขันจะได้ส่งหนังสือหรือแจ้งว่าจะท าการ
แข่งขันพระคัมภีร์เล่มใดในแต่ละปี หรือแต่ละรายการแข่งขัน และแจ้งให้นักเรียนผู้สนใจมาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
แบบเป็นทีม ๆ สามคน หรือ ทีมละห้าคน แล้วแต่คณะผู้จัดการแข่งขันจะก าหนดมา   
 2 เมื่อหนังสือพระคัมภีร์ส่งมาถึงแล้ว ครูจะมอบพระคัมภีร์เล่มที่ใช้แข่งขันให้กับนักเรียนผู้ที่ได้สมัครเข้า
ร่วมแข่งขัน คนละเล่ม ตามจ านวนทีมท่ีก าหนดไว้  
 3 เมื่อได้นักเรียนได้รับพระคัมภีร์แล้ว เขาจะต้องน าไปอ่านท าความเข้าใจเรื่องราวหรือเนื้อหาของพระ
คัมภีร์เล่มนั้นจนจบเล่มก่อนอย่างน้อยหนึ่งจบ 
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 4 เมื่อสอบถามนักเรียนผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้อ่านจบทุกคนแล้ว ครูจะนัดวัน เวลา สถานที่เพ่ือมา
ท าการศึกษา ทบทวน ท าความเข้าใจเนื้อหาพระคัมภีร์เล่มที่จะใช้แข่งขันทั้งหมดอีกหนึ่งรอบ เพ่ือประเมินความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ ทั้งเล่ม เป็นภาพรวม ส าหรับนักเรียนทุกคน  
 5 ครูเริ่มท าการฝึกซ้อมนักเรียนอย่างจริงจังก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ฝึกซ้อมอย่าง
เข้มข้น เป็นการทดสอบความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน และค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจนเกิดความจ าและความแม่นย าใน
เนื้อหาของแต่ละเรื่อง โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  

   5.1 ครูจัดท าโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมดโดยแบ่งเป็นตอน เป็นบท เป็นข้อให้กับนักเรียนทุกคน 
   5.2 ครูออกแบบทดสอบเป็นตัวเลือกจ านวน 4 ตัวเลือก ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 

    5.3 ครูออกแบบทดสอบเป็นตัวเลือกจ านวน 2 ตัวเลือก คือ จริงหรือเท็จ  
    5.4 ครูออกแบบทดสอบเป็นการเติมค าตอบลงในช่องว่าง 
    5.5 ครูออกแบบทดสอบเป็นการเรียงล าดับค าพูดหรือเหตุการณ์ต่างๆ  
    5.6 ครูออกแบบทดสอบเป็นการตอบค าถามให้นักเรียนเขียนค าตอบ  
    5.7 ครูออกแบบทดสอบเป็นการจับคู่ในรูปแบบต่างๆ  
    5.8 ครูออกแบบทดสอบเป็นแผนที่ให้นักเรียนเขียนสถานที่ให้ถูกต้อง 

   5.9 ครูออกแบบทดสอบเป็นการบอกชื่อตัวบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกัน 
   5.10 ครูออกแบบทดสอบเป็นการถามว่าใครพูดถ้อยค าหรือข้อความนี้  

 จากรูปแบบการทดสอบทั้งหมดนี้เป็นการออกข้อสอบไม่จ ากัดจ านวน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่านักเรียนท า
แบบทดสอบลักษณะใดที่ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะท าแบบทดสอบนั้นมากข้ึนกว่าแบบทดสอบอื่นๆ  
    5.11 ขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนที่อยู่ในทีมของตนเองตั้งค าถามหรือออกแบบทดสอบตามความต้องการ
เพ่ือให้เพ่ือนตอบค าตอบในรูปแบบต่างๆ และจากนั้นน าไปทดสอบหรือถามกลุ่มอ่ืนๆ สลับกันไป จนเกิดความรู้
และความเข้าใจอย่างครบถ้วน  
    5.12 ครูพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้แล้ว 
    5.13 เมื่อจบการแข่งขันครูผู้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนจะรายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารสูงสุด
ได้รับทราบทันทีเป็นอันดับแรก 
 
ผลที่ได้รับและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ ดังนี้  

1. นักเรียนมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเยซูคริสตเจ้ามีชีวิตจิตเหมาะสมกับวัยของพวกเขา 
         2.นักเรียนมีจิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับนักเรียนให้พวกเขาสามารถประกาศความเชื่อของตนเองแก่ผู้อ่ืนได้
อย่างเข้มแข็งและถูกต้อง 
          3.นักเรียนมีความคิดท่ีเป็นสากลมีทัศนคติท่ีกว้างไกล มีใจกว้าง ไม่ยึดติดเฉพาะตนเอง 
          4.นักเรียนโดยนักเรียนคาทอลิกได้ร่วมมือกันในงานธรรมทูตกับพระศาสนาจักรสากล 

5. ตัวแทนนักเรียนที่มีความพร้อมและอาสาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์  
     ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความจ าที่เกี่ยวกับเนื้อให้ที่ผู้สอนจัดให้ อีกท้ัง มีทักษะการท าชุดแบบฝึกหัด 
ที่พัฒนาเพิ่มข้ึน และผู้เรียนทราบผลการฝึกสอบและการท าแบบฝึกซ้ าๆ ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญกับเนื้อหาที่จัดให้โดยผู้สอน มีความแม่นย าในการจ าและตอบค าถามได้ 
อย่างถูกต้อง และมีการฝึกท าซ้ าๆ ช่วยเสริมสร้างผู้เรียนเกิดทักษะที่คงทน 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมที่เที่ยงตรง มีความเสียสละและอดทน เพ่ือผลที่จะได้รับนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง  
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4. เป็นสื่อที่ช่วยเสริมบทเรียนหรือหนังสือเรียนหรือค าสอนของครูผู้สอน ชุดการฝึกของครูผู้สอน 
จัดท าขึ้นเพ่ือฝึกทักษะ เช่น ชุกฝึกความคิดในรูปแบบต่างๆเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้รู้จัก
คิดเป็นน าไปสู่การไขปัญหาต่างๆในการด าเนินชีวิตต่อไป 
     ผลที่เกิดขึ้นกับครู 

1. ผู้สอนมีความแม่นย าและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับ และสามารถเป็นผู้น าผู้เรียนได้ตาม
ความสามารถของนักเรียน และผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียน 

2. ผู้สอนสร้างเสริมก าลังใจ สร้างความม่ันใจให้ผู้เรียนโดยให้ค าถามและค าตอบที่อธิบายอย่างชัดเจนและ
ถี่ถ้วนที่สุด 

3. ผู้สอนมีคุณธรรมความเที่ยงตรง การเสียสละและอดทน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 
4. ผู้สอนมีความภาคภูมิใจและมีนวัตกรรมชุดฝึกหัดที่ก่อให้เกิดผลที่ดีขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

     ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาได้พัฒนาทั้งครบทั้งผู้สอนและผู้เรียน และส่งเสริมให้มีทักษะในทุกด้าน เพ่ือจะได้บรรลุ
เป้าหมายที่คาดไว้ 
 2. สถานศึกษาได้มีแนวทางหรือนวัตกรรมที่จะพัฒนา มุ่งให้บุคลากรเห็นถึงผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในภาย
ภาคหน้า และผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการใช้วิธีการแบบนี้ 
 3. สถานศึกษามีเจตคติที่ดีต่อผู้สอนผู้เรียน ที่ได้ท าชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายจะท าให้
ผู้เรียนสนุกและเพลิดเพลิน เป็นการท้าทายให้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆตามชุดการฝึก 
 
การเผยแพร่ผลงาน 
 หลังจากที่ได้การสร้างยุวธรรมทูตด้วยนวัตกรรมชุดแบบฝึกทักษะหลักค าสอนพระคัมภีร์  ได้เห็นถึง
ผลส าเร็จจากที่ได้ท ากิจกรรมนี้  โดยสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย มาตั้งแต่ปี                 
ค.ศ.2009 ซึ่งท าให้เห็นถึงผลส าเร็จอย่างได้ชัดเจน  ในทุกครั้งที่มีกิจกรรมนี้คณะผู้บริหารทุกฝ่ายให้การสนับสนุน
อย่างดี โดยได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ก้าวหน้า โดยมีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ วรสารของโรงเรียนทุกครั้ง               
มีการจัดป้ายเพ่ือร่วมแสดงความยินดีบริเวณโรงเรียน อีกทั้งมีจัดห้องรวบรวมรางวัลที่ได้รับที่ห้องผลงานเกียรติยศ       
ซึ่งผลงานทุกชิ้นจะน าแสดงให้ทุกคนได้เห็น และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจที่ดีกับเพ่ือนนักเรียน และเพ่ือนครูด้วยกัน 
อีกท้ังได้มีประชาสัมพันธ์ ทางสื่อออนไลน์ Website ของโรงเรียน ร่วมทั้ง Facebook ของโรงเรียน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากการสร้างยุวธรรมทูตด้วยนวัตกรรมชุดแบบฝึกทักษะหลักค าสอนพระคัมภีร์นี้มีความรู้ที่มีเนื้อหา
เฉพาะเจาะจงกลุ่ม จึงท าให้เกิดผลที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ในการฝึกผู้เรียน ผู้เรียนต้องมีความอดทนที่สูงและมี
ระเบียบวินัยในตัวเองอย่างมาก จึงจะประสบผลส าเร็จได้อย่างดี อีกท้ังการสนับสนุนของทุกฝ่ายเป็นสิ่งส าคัญ  
 
แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป 
 แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป โดยการขยายผลชุดฝึกแบบนี้สามารถน าปรับไปใช้ได้กับรายวิชาอ่ืนๆ 
เพ่ือผู้เรียนจะได้บรรลุเป้าหมายในการเรียน และแสวงหาความรู้ที่มีความส าคัญ และสามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น การพัฒนาก้าวหน้าต่อไปท าให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นเด็กที่ดี เก่ง
และมีความสุขมากที่สุด  
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                                         ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
6. แนะน าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี และผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
7. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
8. หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

 
 
 



































 
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์  โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 

         
         สมศ รอบ 1          สมศ รอบ 2 

           
               สมศ รอบ 3          สมศ รอบ 4 



 

 
โครงสร้างหลักสูตร  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  อ. กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 
 

 




