
ภาพรวมของโรงเรียน 
 

1. ประวตั ิ/ ความเป็นมาของโรงเรียน 
 

  ช่ือโรงเรียนโรงเรียนมารียรั์กษเ์ชียงราย แผนกประถม-มธัยม ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 263/1 หมู่ 4 ต าบลริมกก 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย รหัสไปรษณีย ์57100 หมายเลขโทรศพัท์ 0-5375-0891 โทรสาร 0-5375-
0892 Website : www.mareerukchiangrai.net  เปิดสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นประถมศึกษา          
ปีท่ี 6 มีเน้ือท่ี 7 ไร่ 130 ตารางวา  เขตพ้ืนท่ีบริการ อ  าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ก่อตั้งเม่ือปีการศึกษา 
2547 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 04/2547 ลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2547 ผูบ้ริหารประกอบดว้ย  
 

นายมัณฑนะ  นามบุญ  วฒิุการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา บริหารธุรกิจ 
                         ด ารงต าแหน่งผูรั้บใบอนุญาตเม่ือปีการศึกษา  2547 จนถึงปัจจุบนั 

นายวชิรา  นามบุญ   วฒิุการศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต สาขา อุตสาหกรรมศิลป์   

  ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการเม่ือปีการศึกษา  2547 จนถึงปัจจุบนั 

นางสาวมณฑินี  นามบุญ วฒิุการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา 
                       ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเม่ือปีการศึกษา  2547  
                                                                     จนถึงปัจจุบนั 

 

2. แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
 

 
 

 

http://www.mareerukchiangrai.net/


 
3. ปรัชญาของโรงเรียน   
 

“เพยีบพร้อมคุณธรรม    ก้าวน าวชิาการ   สืบสานความเป็นไทย” 

เพยีบพร้อมคุณธรรม หมายถึง  การมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม และเป็นคนดีของสงัคม 

ก้าวน าวิชาการ หมายถึง  ความเป็นเลิศทางวิชาการของผูเ้รียน 

สืบสานความเป็นไทย   หมายถึง  การสืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของไทย 
 

4. เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

“ ยิม้แย้มแจ่มใส มีใจรัก 3 ภาษา น าพาความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ” 
 

5. อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

“ มารีย์รักษ์เด่นภาษา   ก้าวหน้าสู่สากล ” 

 
 

6. สัญลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

     

ลักษณะเป็น รูปพระแม่มารีอา มารดาพระเยซูคริสต ์ 
ท่ีโรงเรียนอญัเชิญเป็นองคอ์ุปถมัภข์องโรงเรียน 

 

  

 

 
6. สีประจ าโรงเรียน 
 

      สีม่วง    หมายถึง   ความสงบสุข ความเป็นหน่ึงเดียว 

           สีขาว    หมายถึง  ศีลธรรม  จริยธรรม ความดีงามท่ียดึปฏิบติั 

 
                   “สีม่วง  -  ขาว” 
 

 
 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 

เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึปรากฏ ร่องรอย / หลกัฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการดา้น การ

เขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละ
ระดบัชั้น 

1. โครงการส่งเสริมการอ่าน / รัก
การเขียน 
2. โครงการจวนละอ่อนอูก้  าเมือง 
3. โครงการวนัสุนทรภู่ และวนั
ภาษาไทยแห่งชาติ 
4. โครงการอาขยาน อ่านคล่อง 
5. โครงการ Nihon no bunka 
วฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 

ผูเ้รียนสามารถเขียนคิด
ค านวณ และส่ือสารได้
เหมาะสมตามระดบัชั้น  

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลการทดสอบการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
ส่ือความ 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย 
และเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปั้ญหา 

1. โครงการอจัฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
2. โครงการอจัฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โครงงานคณิตศาสตร์ 
- ผลสมัฤทธ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึปรากฏ ร่องรอย / หลกัฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3) ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

1. โครงการมารียรั์กษเ์ด่น
เทคโนโลย ี 
   - กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพ
ดว้ยโปรแกรมกราฟฟิก 
   - กิจกรรมโปรแกรมฝึกพิมพ ์
BBC 
   - การใชอิ้นเตอร์เน็ตอยา่ง
ปลอดภยั 
 

ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลงานนกัเรียนดา้น
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลย ี

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

1. โครงการวิเคราะห์คุณภาพ
ผูเ้รียน  
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 

ผูเ้รียนสามารถพฒันาความรู้
ความเขา้ใจตามหลกัสูตร
สถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 
- สรุปผลการแข่งขนั
ทกัษะทางวิชาการ 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
พฒันาการจากผลการสอบวดั
ระดบัชาติ 

1. โครงการวิเคราะห์คุณภาพ
ผูเ้รียน  
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

ผูเ้รียนมีพฒันาการจากผลการ
ทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลสอบ O-net , NT 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึปรากฏ ร่องรอย / หลกัฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ     

การฝึกงานหรือการท างาน 
1. โครงการสร้างสานคุณธรรม
นิทานเพื่อนอ้ง 
2. โครงการจดหมายถึงเพื่อน
ใหม่ 
3. โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. โครงการกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนลูกเสือ - เนตรนารี 

ผูเ้รียนมีความพร้อมทางดา้น
ความรู้ ทกัษะ ท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลงานนกัเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงานของ
นกัเรียน 

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขดักบักฏหมายและวฒันธรรมอนั
ดีของสงัคมไทย 

1. โครงการต่อตา้นยาเสพติด 
2. โครงการจิตอาสา 
3. โครงการธนาคารความดี 
4. โครงการนกัเรียนตน้แบบ 
5. โครงการประเพณีไทยงาม สืบ
สานวฒันธรรมไทย 
6. โครงการกิริยางาม น ้าใจดี มี
คุณธรรม 
7. โครงการยวุพอดี วิถีพอเพียง 
 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีดี เหมาะสมใน
การอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- สมุดบนัทึกธนาคาร
ความดี 
- รายช่ือนกัเรียนตน้แบบ
ประจ าเดือน 
- ผลงานนกัเรียน 

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึปรากฏ ร่องรอย / หลกัฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความ

เป็นไทย 
1. โครงการแห่งเรียนรู้ภมิูปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
2. โครงการเปิดโลกกวา้งสู่การ
เรียนรู้ 

ผูเ้รียนมีความภูมิใจ เห็นคุณค่า
ของทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- บนัทึกปราชญช์าวบา้น 
- บนัทึกแหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 90ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

1. โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. โครงการกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนลูกเสือ - เนตรนารี 

ผูเ้รียนสามารถท างาน และอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
 

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะ
จิตสงัคม 

1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกาย 
2. โครงการกีฬาสีภายใน 
3. โครงการศิลปินรุ่นเยาว ์
4. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีอยูเ่สมอ 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- บนัทึกผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
- บนัทึกน ้าหนกั / 
ส่วนสูง 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน 
สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึ

ปรากฏ 
ร่องรอย / หลกัฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
การมีเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ      
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

1. โครงการกตญัญูรู้คุณ 
เทิดทูนสถาบนั 
2. โครงการกิริยางาม น ้าใจดี มี
คุณธรรม 
3. โครงการส่งเสริมการอ่าน / 
รักการเขียน 
4.โครงการอาขยาน  
อ่านคล่อง 
5. โครงการมารียรั์กษเ์ด่นภาษา 
กา้วหนา้สู่สากล 
6. โครงการศิลปินรุ่นเยาว ์

สถานศึกษามีการก าหนด
เป้าหมาย วิสยัทศัน์ และ
พนัธกิจท่ีชดัเจน 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลงานนกัเรียน 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและด าเนินงาน

พฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพของ
ผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

1. แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
2. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

สถานศึกษามีการเนน้
ผูเ้รียนทุกคน และ
ด าเนินการอยา่งเป็น
รูปธรรม 
 
 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- แผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา ปี 2559 – 2562 
- แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน 
สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึ

ปรากฏ 
ร่องรอย / หลกัฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2.2 การวางแผนการบริหารและ
ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากร
ใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. โครงการส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรครู 
2. โครงการสุดยอดครู เชิดชู
สถาบนั 
3. กิจกรรมอบรมครู 

สถานศึกษาไดพ้ฒันาความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพใหก้บั
ครูและบุคลากร 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ประกาศนียบตัร/เกียรติบตัร 
- รายงานสรุป 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.3 การวางแผนการบริหารและการ
จดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็น
ระบบ 

1. โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการประกนั
คุณภาพภายใน 
2. งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
3. งานสารสนเทศ 

สถานศึกษามีการบริหาร
จดัการขอ้มูลสารสนเทศ       
ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั 
และเป็นปัจจุบนั 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
- สารสนเทศ 
 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.4 การวางแผนและจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 

1. แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
2. โครงการสวนสวย โรงเรียน
งาม สนามน่าเล่น 
3. โครงการแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
 

สถานศึกษากระตุน้ให้
ผูเ้รียนใฝ่รู้และจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลงานนกัเรียน 
 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน 
สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึ

ปรากฏ 
ร่องรอย / หลกัฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา 
ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

1. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. โครงการสานสมัพนัธ์ถึง
ผูป้กครอง 
      - กิจกรรมประชุม
ผูป้กครอง 
      - กิจกรรมเยีย่มบา้น 
      - กิจกรรมสมุดส่ืสารถึง
ผูป้กครอง 
      - กิจกรรมวารสารโรงเรียน 

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีส่วน
ร่วมและใหค้วามร่วมมือใน
การจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพ 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- บนัทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
- บนัทึกการประชุม
ผูป้กครองนกัเรียน 
- บนัทึกเยีย่มบา้น 
- วารสารโรงเรียน 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจดัการศึกษา 

1. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการประกนั
คุณภาพภายใน 
 

สถานศึกษามีการก ากบั 
ติดตาม และประเมินผลการ
บริหาร จดัการศึกษา 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- บนัทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
- รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึปรากฏ ร่องรอย / หลกัฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

-โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน  
- กิจกรรมการน าเสนผลงาน
ของนกัเรียน 

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมส าคญัใน
การเรียนการสอน 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลงานนกัเรียน 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบั
บริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 

- โครงการประเพณีไทยงาม 
สืบสานวฒันธรรม 
- โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
- โครงการเปิดโลกกวา้งสู่
การเรียนรู้ 

ผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้ท่ียดึ
โยงจากแหล่งชุมชนและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

- แบบสรุปโครงการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลงานนกัเรียน 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

- การทดสอบการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 
- การทดสอบปลายภาคเรียน 

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ผลการทดสอบการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

 



 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นการพจิารณา โครงการ / กจิกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมทีพ่งึปรากฏ ร่องรอย / หลกัฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายใน
เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้
ยิง่ข้ึน 

2. โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการประกนั
คุณภาพภายใน 
 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหค้วาม
ร่วมมือในการจดัวางระบบ
การประกนัคุณภาพภายใน 

- รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
- สารสนเทศ 
- แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
- แผนปฏิบิตการประจ าปี 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

อยูใ่นระดบั ดี ข้ึนไป 

 


