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ส่วนที ่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัก่อตั้งโดยคณะนกับวชหญิงคาทอลิก นามวา่ คณะอุร์สุลิน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์
จะให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและสตรี เพื่อการยกสถานภาพของสตรี ฝึกอบรมให้เด็กหญิงเคารพในศกัด์ิศรีของ
ตนเอง พฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าในครอบครัวและสังคม เป็นภรรยาและมารดาท่ีดี เป็นผูมี้ความรู้คู่กบัคุณธรรม 
รู้จกัรักและรับใช ้

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา สังกดั ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ท  าการสอนเฉพาะนกัเรียนหญิงตั้งแต่ระดบัปฐมวยั (อนุบาล 3)  ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งอยู่เลขท่ี 534 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 
บนเน้ือท่ี 18 ไร่เศษ  ซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 หมายเลขโทรศพัท ์:  0 - 2252 – 6316, 
0 - 2252 - 6524,  0 - 2254 - 9724  โทรสาร :  0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 - 2023 
 
แผนผงัแสดงสถานท่ีตั้งโรงเรียน 
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ปรัชญา วสัิยทัศน์ พนัธกจิ อัตลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 

 ปรัชญา 
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ 

          อบรมเสริมคนใหค้รบ ประสบธรรมอนัสูงส่ง 
   ปัญญาแตกฉานมัน่คง  เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ 

หลกัการพื้นฐานของการศึกษาอุร์สุลินอยู่ท่ีว่ามนุษยทุ์กคนมีคุณค่าและมีศกัด์ิศรี ดงันั้นการจดัการศึกษา
ตอ้งสะทอ้นคุณค่าอนัสูงส่งยิง่น้ี ดว้ยการให้ความส าคญัของการเคารพในศกัด์ิศรี รักและเอาใจใส่นกัเรียนแต่ละคน 
และสอนใหน้กัเรียนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเองและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของบุคคลอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุถึง
ความจริงอนัน้ีภาคปฏิบติัเป็นหวัใจส าคญั 

โรงเรียนเนน้ศกัด์ิศรีของความเป็นหญิง การเคารพและให้เกียรติแก่สตรีและการช่วยเหลือสตรีท่ีถูกกดข่ี 
ข่มเหง และเป็นทาสของสังคม 

โรงเรียนให้ความส าคญักบัการอบรมกิริยามารยาทท่ีงดงามของกุลสตรีไทย ความนุ่มนวลในกิริยา วาจา 
ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

โรงเรียนมุ่งเน้นความมีระเบียบวินยัในตนเอง  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ตรงต่อเวลา  อดทน  การรู้จกัรักษา
ความสะอาด  การประหยดัและอดออม  ทั้งน้ีโดยอาศยัคุณธรรมเหล่าน้ีน าสู่ไปความไม่เห็นแก่ตวั  และอิสรภาพท่ี
แทจ้ริงจากกิเลสต่างๆ อนัจะท าใหส้ามารถรับใชผู้อ่ื้นได ้

โรงเรียนตอ้งการใหศ้าสนาเป็นพื้นฐานและเป็นแกนกลางของพฒันาการทางจิตวิญญาณอนัน าสู่ทศันคติใน
การเลือกตดัสินใจและปฏิบติั อยา่งมีหลกัการและคุณธรรมเป็นท่ีตั้ง 

การศึกษาของโรงเรียนมุ่งเนน้ความรู้คู่คุณธรรม ซ่ึงหมายถึง ภารกิจในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญาของนกัเรียน ในการแสวงหาความรู้  ความจริง   การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพฒันาตนเองให้กา้วหนา้อยู่
เสมอ 

 วสัิยทัศน์ 
ศิษยม์าแตร์เดอีวทิยาลยัปฏิบติัเซอร์เวยีมในวถีิชีวิต 

ดว้ยศกัด์ิศรีความเป็นสตรีท่ีเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมและความรู้ 
 วิสัยทศัน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยดังระบุข้างต้น มีรากฐานมาจากจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ 
อญัจลา เมริชี ผูส้ถาปนาคณะอุร์สุลินเม่ือ ค.ศ. 1535 ผูซ่ึ้งเน้นการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กหญิงและสตรีด้วย
กระบวนการท่ีเหมาะสมแก่กาลเวลา เพื่อความเป็นกุลสตรีท่ีเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมและความรู้ 
 ดงันั้นวสิัยทศัน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ในปัจจุบนัจึงครอบคลุมถึงนโยบาย ดงัน้ี 

(1) มุ่งมัน่ให้ความมีคุณธรรมเป็นวิถีชีวิตของทุกๆฝ่าย ท่ีประกอบกนัเป็นโรงเรียน โดยเฉพาะคุณธรรม 
“เซอร์เวยีม” อนัเป็นอุดมคติของศิษยอุ์ร์สุลิน 

(2) มุ่งความเป็นเลิศทางวชิาการ เพื่อใหว้ชิาการท่ีเป็นเลิศช่วยน าสู่ความเป็นมนุษยท่ี์เป็นเลิศดว้ยมุ่งหวงัวา่ 
สตรีท่ีมีการศึกษาสูง มีวจิารณญาณท่ีเท่ียงธรรม กวา้งไกล จะช่วยสร้างสรรคส์ังคมได ้
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(3) มุ่งพฒันาโรงเรียนใหก้า้วทนัความกา้วหนา้ของโลกดา้นเทคโนโลยี และขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการเรียนรู้
ท่ีทนัสมยั การบริหารท่ีคล่องตวัและการรู้บทบาทของเทคโนโลยต่ีอคุณภาพชีวติมนุษย ์

(4) มุ่งระดมความร่วมมือของทุกฝ่ายในการร่วมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งเพื่อประโยชน์สุขของผูอ่ื้น
ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือและเพื่อหล่อหลอมนกัเรียนใหมุ้่งเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 

 พนัธกจิ 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ  ท่ีมุ่งพฒันานกัเรียนผูเ้ป็นศิษยม์าแตร์เดอี

ให้เป็นกุลสตรีไทยท่ีเป็นผูน้ า  รู้จกัแสวงหาความจริง  และใช้ชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง
โดยมีจิตตารมณ์เซอร์เวียมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีในการด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  โดยก าหนด
พนัธกิจไว ้4 ประการ คือ 

1.  พนัธกิจดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนบนพื้นฐานของเสรีภาพแห่งความรัก 
2.  พนัธกิจดา้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู (Professional Learning Community) 
3.  พนัธกิจดา้นการบริหารจดัการปัจจยัพื้นฐานอยา่งย ัง่ยนืและประหยดั 
4.  พนัธกิจดา้นชุมชนแห่งอิสรภาพ ความรักและรับใช ้

 อตัลกัษณ์โรงเรียน 
 อตัลกัษณ์ของโรงเรียน  คือ  เซอร์เวียม  เพียงค าเดียวท่ีท าให้โรงเรียนมุ่งสร้างคุณลกัษณะของนกัเรียนให้มี
จิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้  การเป็นพลเมืองผูรั้บผิดชอบต่อสังคมและโลก  มีมโนธรรมท่ีเท่ียงตรง  มีความ
สงบ  มัน่คง  มีสติ  และเขม้แขง็ในจิตใจ  และจิตวญิญาณ 

 เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
“ SERVIAM ”  เซอร์เวยีม เป็นเอกลกัษณ์ของการเป็นผูรั้กและรับใชท่ี้มีอยูใ่นนกัเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

ทุกคน 
 การบริหารจัดการศึกษา 
  การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีการกระจายอ านาจบริหารจดัการ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงาน
ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัชุมชน ให้ความส าคญัและความจ าเป็นของระบบฐานขอ้มูล โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ 
ใช้แนวคิดการพฒันาเชิงระบบของเดม่ิง  (PDCA)  รวมทั้งโรงเรียนไดใ้ช้กระบวนการ Continue-Start-Stop และ 
หลกัการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุงพฒันาตนเองอยูเ่สมอ แบ่ง เป็น 4 ฝ่าย คือ  

 1.  ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 
 2.  ฝ่ายการจดัการทัว่ไป 
 3.  ฝ่ายการศึกษาและพฒันา 
 4.  ฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล 
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2. ข้อมูลบุคลการของสถานศึกษา 
 

 2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามตราสารจดัตั้งนิติบุคคล ชุดปีการศึกษา 2558 – 2560 ประกอบดว้ย 
 1.  ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี  ผูรั้บใบอนุญาต   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี  ห่อเร   ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์  ผูอ้  านวยการ           กรรมการ/เลขานุการ 
 4.  นายขวญักลา้  นุชนารถ  ผูแ้ทนครูในโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นายพิเชษฐ  สิทธิอ านวย  ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน กรรมการ 
 6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 7.  นางจินตนา  บุญรัตน์   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 8.  นายอนุพนัธ์  กิจนิจชีวะ  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

 

นอกจากน้ีผูรั้บใบอนุญาตยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้แต่งตั้งกรรมการท่ี
ปรึกษาเพื่อเขา้มามีส่วนช่วยในการพฒันาโรงเรียน เป็นจ านวน 4 ท่าน คือ 
 1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.รัศมีดารา  หุ่นสวสัด์ิ 
 2.  นายสุรพล   สร้างสมวงษ ์
 3.  รองศาสตราจารย ์ดร.พชัราวลยั   ชยัปาณี 
 4.  ดร.วลิสา  วจิิตรวาทการ 
  

 2.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.  ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ผูรั้บใบอนุญาต 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด อม.  สาขาภาษาศาสตร์ 

2. ซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร   ผูจ้ดัการ 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด M.A.  สาขาบริหารการศึกษา 

3. นางสาวสุมิตรา พงศธร  ผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด M.A.  สาขาการบริหารโรงเรียนเอกชน 

4. นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด ศศ.ม.  สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

 2.3  ผูช่้วยผูบ้ริหาร 20 คน (ไดรั้บแต่งตั้ง) 
 1.  นายขวญักลา้  นุชนารถ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
 2.  นางนิลวรรณ  เจตวรัญญู วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาการมธัยมศึกษา(ภาษาไทย) 

 3.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. จิตวทิยาการศึกษา 
 4.  นายสุภชัร์  ทองสถิตย ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.บ. พลศึกษา 
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 5.  นางวณีา  รักษาสกุล วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.ม. สาขาการสอนสุขศึกษา 
 6.  นางพีรญา  ใจช านาญ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.บ. สาขาการจดัการ 
 7.  นางนริศราภรณ์  กฤตภคะ วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาวดัผลการศึกษา 
 8.  นางสาวรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก  วฒิุการศึกษาสูงสุด วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ 

9.  นางสาวพรรนภา สุรพนัธ์พิทกัษ ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
 10.  นางสาวสถาพร สูตะบุตร วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม. จิตวทิยาการศึกษา 
 11.  นางอมรา  พนมไทย วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.บ.สาขาการสอนภาษาองักฤษ 

 12.  นางสาวสิริรัตน์ ครุวรรณ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.ม. วจิยัทางการศึกษา 
 13.  นางสาวอรอุมา สวา่งธูป  วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาประวติัศาสตร์ 
 14.  นางสาวรุ่งทิพย ์ จนัทร์ปีติ วฒิุการศึกษาสูงสุด  บธ.ม. การจดัการ 
 15.  นางสาวชญานุช ชูชาติ  วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.บ. สาขาการปฐมวยั 
 16.  นางสาวจินต ์ จิระริยากุล วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
 17.  นางสาวเนาวรัตน์ ทศันเกษม วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศ.บ. ประยกุตศิ์ลป์ 
 18.  นางจารุพรรณ อินทุรัตน์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การประถมศึกษา 
 19.  นางสาวปฐมา วจิิตรบุญยรักษ ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 20.  นางสุรียพ์ร  เบา้พาละ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.บ. การประถมศึกษา 
 

 2.4 จ  านวนครูและบุคลากร / สัดส่วนของครู : นกัเรียน / ภาระงานของครู ดงัแสดงในตารางท่ี 1 , 2 
 

 ตารางที ่1 : จ  านวนบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ประธานกรรมการบริหารฯ   1  1 
- ผูป้ระสานงานการศึกษาฯ   1  1 
- ผูจ้ดัการ   1  1 
- ผูอ้  านวยการ   1  1 
- ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  1 3  4 

รวม  1 7  8 

2. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
    - ครู  8   8 
    - ผูช่้วยครู      

รวม  8   8 
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ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

2. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    - ครู 1 68 25  94 
    - ครูต่างชาติ  14 4 3 21 

รวม 1 82 29 3 115 

4. บุคลากร      
     - บุคลากรทางการศึกษา 1 22 4  27 

- เจา้หนา้ท่ี 49    49 
- อ่ืนๆ (ระบุ).....ลูกจา้ง......  3 22 3 1 29 

รวม 53 44 7 1 105 
 
 

ตารางที ่2 : จ านวนครูในแต่ละสาขาวชิาและการภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียชัว่โมง/สัปดาห์ ปีการศึกษา 2559 
 

สาขาวชิาทีส่อน จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลีย่ของครูในแต่ละสาขาวชิา 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ปฐมวยั 8 13 
ภาษาไทย 13 15 
วทิยาศาสตร์  17 14 
คณิตศาสตร์ 21 15 
สังคมศึกษาและวฒันธรรม 13 14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 16 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 11 
ภาษาองักฤษ 14 14 
ภาษาฝร่ังเศส 3 18 
ภาษาจีน 6 15 
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 7 18 

รวม  127  
 
 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิ.ย. 2559) 

 2.5 จ านวนครูประจ าการท่ีไดส้อนตรงตามวชิาเอก   112 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50   
 2.6 จ านวนครูประจ าการท่ีไม่ไดส้อนตรงตามวชิาเอก  19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50   
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3.  ข้อมูลด้านนักเรียน   
     3.1 ระดบัท่ีเปิดสอน 
    ปฐมวยั    ปฐมวยั – ประถมศึกษา   ปฐมวยั – ม.ตน้ 

 ปฐมวยั – ม.ปลาย    ประถมศึกษา    ประถมศึกษา – ม.ตน้ 
 ประถมศึกษา – ม.ปลาย  ม.ตน้     ม.ตน้ – ม.ปลาย 

    ม.ปลาย    อ่ืนๆ 
 

 3.2 จ  านวนผูเ้รียน  
  ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  1971 คน  ดงัแสดงในตารางท่ี 1   และจ านวนผูเ้รียนท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และ 4  

          ตารางที ่3  :  แสดงจ านวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้นตามท่ีเปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ระดับช้ันทีเ่ปิดสอน จ านวนห้อง จ านวนผู้เรียนปกติ (คน) จ านวนผู้เรียนพเิศษ (คน) รวม 
อนุบาล 3 4   120  120 

รวม 4 120  120 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 144 1 144 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 146  146 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 144  144 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 148  148 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 147  147 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 145  145 

รวม 24 874  874 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 4 143 2 143 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 4 149  149 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 4 147  147 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  5 204 1 204 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 5  169 

(ไม่รวม AFS 14 คน) 
 169 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 5 165 
(ไม่รวม AFS 5 คน) 

 165 

รวม 27 977  977 

รวมทั้งส้ิน 55 1971 (1990)  1971 
 (ขอ้มูล ณ  วนัท่ี 10  มิถุนายน 2559)   
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ตารางที ่4 : แสดงจ านวนผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

รายการ จ านวน (คน) 

1. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 4 
2. ผูเ้รียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - 
3. ผูเ้รียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   - 
4. ผูเ้รียนซ ้ าชั้น - 
5. ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนมากกวา่ร้อยละ 5 ของเวลาเรียน (วนั) ตลอดปีการศึกษา 110 
6. ผูเ้รียนลาออกกลางคนั 34 
7. ผูเ้รียนท่ีท าช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน   (ขอ้มูลจาก MD News) 54 
8. ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง    

 8.1 เอดส์ - 
8.2 ยาเสพติด - 
8.3 ความรุนแรง - 
8.4 พฤติกรรมกา้วร้าวตามค าวนิิจฉยัของแพทย ์ - 

 
 3.3 จ  านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2559 
  อ.3 จ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ป.6  จ านวน  142 คน คิดเป็นร้อยละ  97.93  นกัเรียนชั้น ป.6 ลาออกระหวา่งปี  3 คน 
  ม.3  จ านวน  143 คน คิดเป็นร้อยละ  97.27 นกัเรียนชั้น ม.3 ลาออกระหวา่งปี  4 คน 
  ม.6 จ านวน  169 คน คิดเป็นร้อยละ  98.83 นกัเรียนชั้น ม.6 ลาออกระหวา่งปี  2 คน 

หมายเหตุ   :  ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ีลาออกไปศึกษาต่อต่างประเทศ/โรงเรียนนานาชาติ 
                      
4.  โครงสร้างหลกัสูตร 
  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และ
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  5, 6, 7, 8 
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ตารางที ่5 : โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
 

 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 

ช่วงอายุ อายุ 3 - 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั สาระท่ีควรเรียนรู้ 
  ดา้นร่างกาย  เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก 
  ดา้นอารมณ์และจิตใจ 

 ดา้นสงัคม 
 ดา้นสติปัญญา 

 เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานท่ีแวดลอ้มเด็ก 
 ธรรมชาติรอบตวั 
 ส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม – กนัยายน 
ภาคเรียนท่ี 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 

 
 

ตารางที ่6 : โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดบัประถมศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 6   

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สงัคมศึกษา ศาสนา   และวฒันธรรม 120 120 120 120 120 120 
    ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    หนา้ท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 920 920 920 920 920 920 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

 รายวชิา / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจดัเพิม่เตมิตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า  40  ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000  ช่ัวโมง/ปี 
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ตารางที ่7 : โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 
 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

 สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

    ภาษาไทย 120 (3 นก.) 
    คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 
    วทิยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 
    สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 160 (4 นก.) 
    ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 
    หนา้ท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 
    ศิลปะ 80 (2 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 920 (23นก.) 

 รายวชิา / กจิกรรมท่ีสถานศึกษาจดัเพิม่เตมิตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200  ช่ัวโมง/ปี 
 

ตารางที ่8 : โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -6) 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย 240 (6 นก.) 
    คณิตศาสตร์ 240 (6 นก.) 
    วทิยาศาสตร์  240 (6 นก.) 
    สงัคมศึกษา ศาสนา    และวฒันธรรม 320 (8 นก.) 
    ประวติัศาสตร์  80 (2 นก.) 
    หนา้ท่ีพลเมือง 80 (2 นก.) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 
    ศิลปะ 120 (3 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 1720 (43 นก.) 

 รายวชิา / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจดัเพิม่เตมิตามความพร้อมและจุดเน้น ไม่น้อยกว่า 1,560 ช่ัวโมง 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง 
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  โครงสร้างเวลาเรียนของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีน าเสนอขา้งตน้เป็นโครงสร้างเวลาในภาพรวม
ของระดบัชั้น แต่ยงัมีการจ าแนกการจดัสัดส่วนของสาระการเรียนรู้ต่างๆและเวลาเรียนตามแผนการเรียนรู้ 
 

5.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
  ปัจจุบนัโรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลงั และอาคารอ่ืนอีก 2 อาคาร ไดแ้ก่   
 อาคารเรียนประถมศึกษา เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบดว้ยห้องเรียน 24 ห้อง ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์   
2 หอ้ง หอ้งการงาน 2 ห้อง  ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง  ห้องดนตรีสากล 2 ห้อง  ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องดุริยางค ์1 ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์ 2 ห้อง  ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องผู ้บริหาร 1 ห้อง  ห้องพยาบาล 1 ห้อง  ห้องธุรการ 2 ห้อง        
หอ้งสมุด 1 ห้อง   ห้องอาเซียน 1 ห้อง   ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง   ห้องศูนยก์ารเรียน 5 ห้อง   ห้องแนะแนว 1 ห้อง             
หอ้งประชุม 1 หอ้ง และหอ้งเอนกประสงค ์
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ    มีทั้งหมด 6 ชั้น  เป็นอาคารเรียนระดบัอนุบาลและระดบัมธัยมศึกษา    จดัเป็น
ห้องเรียนอนุบาล 4 ห้อง ห้องภาษาองักฤษและห้องสมุดอนุบาล  ห้องเรียนมธัยมศึกษา 27 ห้อง  ห้องปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์ 4 ห้อง  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง   ห้องเรียนวิชาการ (เสริมพิเศษ) 4 ห้อง   ห้องสมุด 1 ห้อง 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 2 ห้อง  ห้องพยาบาล 1 ห้อง  ห้องปฏิบติัการวิชาการงาน 3 ห้อง  ห้องศิลปะ 1 ห้อง 
ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง  ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง   ห้องแนะแนว 1 ห้อง   ห้องโสต -ทัศนูปกรณ์ 1 ห้อง 
ห้องอเนกประสงค ์ 3 ห้อง   ห้องพกัครู 6 ห้อง   ห้องคอมพิวเตอร์ครู    ห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง    ห้องประชุมยอ่ย 
2 หอ้ง  หอ้งธุรการ 2 หอ้ง  หอ้งฝ่ายบริหาร 2 หอ้ง และลานเอนกประสงค ์    ส่วนชั้นท่ี 1 เป็นท่ีจอดรถ 
 อาคารหอประชุม    ชั้นบนเป็นหอประชุมใหญ่    ชั้นล่างเป็นหอ้งอาหารส าหรับนกัเรียนและครู  
                อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี  เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อการกีฬาและพลศึกษา 
                เรือนไม้อนุรักษ์  ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นโบสถ์และอารามซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน  เป็นอาคารท่ีได้รับ
รางวลัอนุรักษศิ์ลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2544 ประเภทอาคารปูชนียสถานและวดัวาอาราม โดยการคดัเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์   
 

6.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
6.1 งบประมาณ โรงเรียนจดัท างบประมาณแสดงรายรับ รายจ่าย ดงัตารางท่ี 9 และ 10 

ตารางที ่9 :  แสดงรายรับ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560  ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

รายการรับ จ านวนเงิน 
- ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,767,163.00 
- ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 9,983,100.00 
- เงินอุดหนุนจากกระทรวง 25,404,319.00 
- เงินบริจาค  15,179,093.00 
 -รายไดอ่ื้น 7,639,250.00 

รวม 67,972,925.00 
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ตารางที ่10 : แสดงรายจ่าย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560  ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

รายการรายจ่าย จ านวน ร้อยละ 
  - เงินเดือนครู 41,614,371.00 59.00 
  - ค่าจา้งประจ า 6,823,415.00 10.00 
  - เงินสมทบ 3 % 1,391,934.00 2.00 
  - วสัดุการท างาน 1,293,820.00 2.00 
  - อุปกรณ์การเรียนการสอน 9,525,878.00 13.00 
  - ค่าซ่อมแซมและดูแลสถานท่ี 4,066,285.00 6.00 
  - ค่าสาธารณูปโภค 4,490,340.00 6.00 
  - รายจ่ายอ่ืน 1,427,892.00 2.00 

รวม 70,633,935.00 100.00 
 

รายจ่ายมากกว่ารายรับ เป็นเงิน  2,661,010.00  บาท 
 

 6.2 ทรัพยากร 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโนต้บุค๊ มีจ  านวนทั้งหมด 343 เคร่ือง 
                 ใชเ้พื่อส่ือการเรียนการสอน 235 เคร่ือง 
                 ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  80 เคร่ือง 
                 ใชง้านบริหาร   8 เคร่ือง 
                 ใชใ้นงานธุรการ บริการ  20 เคร่ือง 

 2. ปริมาณส่ือการเรียนการสอน  
 

ตารางที ่11 :  แสดงจ านวนส่ิงอ านวยความสะดวก ครุภณัฑ ์และส่ือเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
 

ล าดับที ่ รายการส่ิงอ านวยความสะดวก  เทคโนโลย ีและส่ืออุปกรณ์ จ านวน 
1 เคร่ืองพิมพ ์ (Printer) 19 
2 Server 2 
3 โทรทศัน์  4 
4 เคร่ืองเล่น CD VCD  DVD 10 
5 ระบบเคร่ืองเสียง 3 
6 เคร่ือง LCD  Projector 67 
7 โทรโข่ง 14 
8 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 14 
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ล าดับที ่ รายการส่ิงอ านวยความสะดวก  เทคโนโลย ีและส่ืออุปกรณ์ จ านวน 
9 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 7 

10 เคร่ืองโทรสาร 3 
11 Copy  Printer 4 
12 วทิยส่ืุอสาร 12 
13 เคร่ืองเรียงเอกสาร 2 
14 Smart  Board / Active  Board  3 
15 ชุดเคร่ืองเสียง TOA A- 1706 57 
16 กระดานไวน์บอร์ดลอ้เล่ือน 3 
17 กระดานฟลิปชาร์ท 16 
18 เคร่ืองบนัทึกขอ้มูล 7 
19. เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ 2 

 
7. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระดบัผลการเรียนตั้งแต่ 3 ข้ึน
ไป ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1, 2, 3 
 

แผนภูมิที ่1 แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดับ 3 ขึน้ไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6   ปีการศึกษา  2559 

 
   
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               100.00 
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แผนภูมิที ่2 แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดับ 3 ขึน้ไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6   ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2559 

 

  
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่3 แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดับ 3 ขึน้ไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6   ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2559 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 

8. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 

1) นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดบัชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
และกลุ่มสาระภาษาองักฤษ สูงกวา่ผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดบัประเทศ ระดบัตน้สังกดั และ ระดบัจงัหวดั 
ในทุกรายวชิา ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 4, 5, และ 6  
 

แผนภูมิที ่4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ช้ันประจ าปีการศึกษา 2559 
ประถมศึกษาปีที ่6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที ่12  แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรายวิชา 
 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน  69.74 72.43 56.54 67.76 87.90 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 57.81 47.30 44.77 52.08 45.75 
คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั 56.52 46.27 44.34 51.15 45.04 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสงักัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ระดบัสงักดั คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 

แผนภูมิที ่5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 

ตารางที ่13 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรายวชิา 

 
แผนภูมิที ่6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบั/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 64.01 61.74 51.21 67.90 77.21 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 50.65 36.23 38.67 54.34 40.27 
คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั 45.86 29.88 35.21 48.75 34.91 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 
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ตารางที ่14 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรายวชิา 
 
 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 70.36 48.74 40.55 45.90 68.24 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 58.74 32.37 34.81 39.25 38.01 
คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั 49.64 24.88 31.03 34.91 30.44 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 

 
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559 
ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 7, 8, 9 

 

แผนภูมิที ่7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ตารางที ่15 แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามรายวชิา 
ปีการศึกษา 2558 และ 2559 

 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
ปีการศึกษา 2558 60.21 73.94 56.55 67.84 82.46 
ปีการศึกษา 2559 69.74 72.43 56.54 67.76 87.90 

 



 

19 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

                                                      

 ี         2558  ี         2559 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

แผนภูมิที ่8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางที ่16 แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามรายวชิา 
ปีการศึกษา 2558 และ 2559 

 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
ปีการศึกษา 2558 54.15 62.71 56.54 66.74 72.56 
ปีการศึกษา 2559 64.01 61.74 51.21 67.90 77.21 

 
แผนภูมิที ่9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
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ตารางที ่17 แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามรายวชิา 
ปีการศึกษา 2558 และ 2559 

 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
ปีการศึกษา 2558 71.32 53.12 42.75 46.61 63.80 
ปีการศึกษา 2559 70.36 48.74 40.55 45.90 68.24 

 
9.  แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       1. แหล่งเรียนรู้ภายใน ไดแ้ก่ 
           1.1 หอ้งสมุด ท่ีมีการจดัหนงัสือแบบระบบทศนิยมของดิวอ้ี แบ่งเป็นหอ้งสมุด 2 ระดบัคือ 
 ระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ยหนงัสือจ านวน  30,090 เล่ม 
 ระดบัมธัยมศึกษา  ประกอบดว้ยหนงัสือจ านวน  41,498 เล่ม 
 มีระบบสืบคน้ผา่นเวบ็เพจของโรงเรียน คือ  Lib.materdei.ac.th/library ห้องสมุด เปิดให้บริการเป็น 3 ช่วง 
คือ ช่วงพกัเช้า พกักลางวนั และหลงัเลิกเรียน นอกจากน้ียงัให้บริการในเวลาเรียนกรณีท่ีครูผูส้อนมอบหมาย        
ใหน้กัเรียนเขา้คน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ และมีหอ้งสมุดภาษาองักฤษท่ีเปิดใหน้กัเรียนในระดบัมธัยมเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงให้ 
บริการโดยผูป้กครองอาสา 
 1.2 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet โดยเปิดให้บริการเป็น 3 ช่วง คือ      
ช่วงพกัเช้า ช่วงพกักลางวนั และช่วงหลังเลิกเรียน นอกจากน้ียงัใช้ในการสืบค้นข้อมูลในระหว่างการเรียน 
ในรายวชิาต่างๆ รวมทั้งใชป้ระโยชน์ในการจดั E-Learning ในวชิาภาษาองักฤษเป็นหลกั รวมทั้งวชิาอ่ืนๆ 

 1.3 หอ้งแนะแนว เปิดใหบ้ริการแก่นกัเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โดยในระดบั 
ประถมศึกษาจะเป็นการบริการในรูปของการท ากิจกรรมส ารวจตนเอง การรู้จกัตนเอง เพื่อสามารถสร้าง 
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ส าหรับในระดบัมธัยมศึกษาจะเป็นการบริการใหค้  าปรึกษาดา้นบุคลิกภาพ การศึกษาต่อ 
และอาชีพท่ีสนใจ 
     1.4 หอ้งคุณแม่อาสา Reading Room ในระดบัประถมศึกษา เป็นห้องเรียนท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษของนกัเรียน  
      1.5 หอ้งคุณแม่อาสากิจกรรมไทย มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย และกิจกรรมปฏิบติัอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้ง
กบับทเรียนในหอ้งเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  2. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    
  2.1 โรงเรียนไดจ้ดัให้นกัเรียนไดมี้โอกาสในการศึกษานอกสถานท่ี และร่วมกิจกรรมค่ายในปีการศึกษา 
2559 ดงัแสดงในตารางท่ี 18 ,19 
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ตารางที ่18 : แสดงกิจกรรมทศันศึกษา 
 
 

ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
1 29 มิ.ย. 2559 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
นกัเรียนมธัยม 1/1  จ  านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

2 29 มิ.ย. 2559 Dialogue in the dark เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/1 จ านวน 
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

3 29 มิ.ย. 2559 พิพิธภณัฑแ์ละอุทยานแมลง เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/1 จ านวน 
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

4 27 ก.ค.  2559 พิพิธบางล าพ ู เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/4  จ านวน 
12 คน  คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

5 27 ก.ค.  2559 พิพิธภณัฑก์องทพัอากาศ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/4 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

6 27 ก.ค.  2559 พิพิธภณัฑต์ ารวจ 
วงัปารุสกวนั 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/4  จ  านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

7 10 ส.ค.  2559 หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/3 จ านวน 
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

8 10 ส.ค.  2559 พิพิธภณัฑว์ดัไตรมิตร  
ศูนยป์ระวติัศาสตร์เยาวราช 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/3 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

9 10 ส.ค.  2559 พิพิธภณัฑร่์างกายมนุษย ์
คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/3 จ านวน 
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

10 16 ส.ค.  2559 โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ สยามสแควร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
11 16 ส.ค.  2559 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

12 16 ส.ค.  2559 บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

13 16 ส.ค.  2559 ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ 
(TCDC) 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน 
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

14 17 ส.ค.  2559 วงัสระปทุม เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/2 จ านวน 
 12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

15 17 ส.ค.  2559 วงับางขนุพรหม เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/2 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

16 17 ส.ค.  2559 ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ 
(TCDC) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/2 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

17 19 ส.ค. 2559 
 

วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร  เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 

18 23 ส.ค.  2559 เมืองโบราณ 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/1 และ 
คุณครู 2 ท่าน 

19 23 ส.ค.  2559 บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
จ  ากดั  

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน 
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

20 23 ส.ค.  2559 บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 
มีเดีย จ  ากดั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน  
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

21 23 ส.ค.  2559 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน 
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
22 23 ส.ค.  2559 โรงพยาบาลเปาโล เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน  
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

23 23 ส.ค.  2559 นิทรรศการ “อุตสา ฮา กรรม : 
ผลิตข า ท าเงิน” ส านกัพิมพ์
บรรลือสาส์นท่ี TCDC 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน  
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

24 23 ส.ค.  2559 Fab Cafe Bangkok   เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน  
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

25 23 ส.ค.  2559 สถาบนั Le Cordon Bleu 
Dusit Culinary School 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน 
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

26 23 ส.ค.  2559 เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท ์กรุ๊ป 
ประเทศไทย  (ถ.วทิย)ุ  

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 2 จ านวน 
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

27 24 ส.ค.  2559 เมืองโบราณ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/2  และ 
คุณครู 2 ท่าน 

28 25 ส.ค.  2559 เมืองโบราณ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/3 และ 
คุณครู 2 ท่าน 

29 26 ส.ค.  2559 เมืองโบราณ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/4 และ 
คุณครู 2 ท่าน 

30 1 ก.ย. 2559 สถานีพฒันา ป่าทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 6 จ.เพชรบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 5 ท่ีสนใจ 
คุณครู 3 ท่าน 

31 1 ก.ย. 2559 บา้นปูนป้ัน อ.ทองร่วง เอม
โอษฐ ์  จ.เพชรบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 5 ท่ีสนใจ 
คุณครู 3 ท่าน 

32 1 ก.ย. 2559 ชุมชนถ ้ารงค ์จ.เพชรบุรี 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 5 ท่ีสนใจ 
คุณครู 2 ท่าน 

33 1 ก.ย. 2559 ขนมไทยลูกเจ๊ียบ จ.เพชรบุรี เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 5 ท่ีสนใจ 
คุณครู 3 ท่าน 

34 1 ก.ย. 2559 ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้บา้น   
เขาเต่า จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 5 ท่ีสนใจ 
คุณครู 3 ท่าน 



 

24 

ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
35 

 
8 ก.ย. 2559 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 

มหาวทิยาลยัมหิดล  
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน 
24 คน คุณครู 4 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

36 8 ก.ย. 2559 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

37 8 ก.ย. 2559 คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
24 คน คุณครู 4 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

38 8 ก.ย. 2559 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
13 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

39 8 ก.ย. 2559 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
24 คน คุณครู 4 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

40 8 ก.ย. 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน 
13 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

41 8 ก.ย. 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
24 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

42 8 ก.ย. 2559 คณะวศิวกรรมศาสตร์   
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน 
11 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

43 8 ก.ย. 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ ประสานมิตร 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
22 คน คุณครู 4 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

44 8 ก.ย. 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน 
20 คน คุณครู 4 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

45 8 ก.ย. 2559 คณะวทิยาการจดัการ สาขา เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน 
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จดัการโรงแรม มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  

มอบหมาย 12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

46 8 ก.ย. 2559 คณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน 
24 คน คุณครู 4 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

47 8 ก.ย. 2559 คณะวารสารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
  

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
13 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

48 8 ก.ย. 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล   
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน   
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

49 8 ก.ย. 2559 วทิยาลยัโลกคดีศึกษา สาขา 
Global Studies and Social 
Entrepreneurship (GSSE) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

50 8 ก.ย. 2559 คณะวารสารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน  
13 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

51 8 ก.ย. 2559 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3 จ านวน 
8 คน คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 1 ท่าน 

52 2 พ.ย. 2559 โครงการชยัพฒันานุรักษ ์                           
จ.สมุทรสงคราม 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/1 
และคุณครู 5 ท่าน  

53 2 พ.ย. 2559 พระราชวงัสนามจนัทร์  
จ.นครปฐม 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/2 
และคุณครู 5 ท่าน 

54 2 พ.ย. 2559 หมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี  
จ. สมุทรสาคร 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/3 
และคุณครู 4 ท่าน 

55 2 พ.ย. 2559 วดัท่าไม ้จ. สมุทรสาคร เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/3 
และคุณครู 4 ท่าน 

56 2 พ.ย. 2559 พระรามราชนิเวศน์  
จ. เพชรบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/4 
และคุณครู 4 ท่าน 
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57 2 พ.ย. 2559 วดัหว้ยมงคล 

จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 1/4 
และครู 4 ท่าน 

58 7 พ.ย. 2559 
 

ค่ายวทิยาศาสตร์มหศัจรรย์
พลงังาน บริษทั นานมีบุค๊ส์ 
อินโนเวชัน่ จ  ากดั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 4/1 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 3 ท่าน 

59 8 พ.ย. 2559 
 

ค่ายวทิยาศาสตร์มหศัจรรย์
พลงังาน บริษทั นานมีบุค๊ส์ 
อินโนเวชัน่ จ  ากดั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 4/2 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 3 ท่าน 

60 9 พ.ย. 2559 
 

ค่ายวทิยาศาสตร์มหศัจรรย์
พลงังาน บริษทั นานมีบุค๊ส์ 
อินโนเวชัน่ จ  ากดั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 4/3 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 3 ท่าน 

61 10 พ.ย. 2559 
 

ค่ายวทิยาศาสตร์มหศัจรรย์
พลงังาน บริษทั นานมีบุค๊ส์ 
อินโนเวชัน่ จ  ากดั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 4/4 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 3 ท่าน 

62 16 ธ.ค. 2559 วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 5/4 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

63 21 ธ.ค. 2559 วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 5/3 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 2 ท่าน 

64 10 ม.ค. 2559 พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ฯ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3/3  
และคุณครู 4 ท่าน 

65 11 ม.ค. 2559 พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ฯ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3/1 
และคุณครู 4 ท่าน 
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66 12 ม.ค. 2559 พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิม

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ฯ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3/2 
และคุณครู 4 ท่าน 

67 17 ม.ค. 2559 พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ฯ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยม 3/4 
และคุณครู 4 ท่าน 

68 17 ม.ค. 2560 ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซอ้นฯ จ.ฉะเชิงเทรา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 6/4 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 4 ท่าน 

69 18 ม.ค. 2560 ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซอ้นฯ จ.ฉะเชิงเทรา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 6/3 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 4 ท่าน 

70 19 ม.ค. 2560 ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซอ้นฯ จ.ฉะเชิงเทรา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 6/2 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 4 ท่าน 

71 20 ม.ค. 2560 ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซอ้นฯ จ.ฉะเชิงเทรา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนประถม 6/1 
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 4 ท่าน 

 
ตารางที ่19 : แสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายของนกัเรียนระดบัต่างๆ 

 

  กจิกรรม ระดับช้ัน วนัที่ สถานที่ 
1. ค่ายสภานกัเรียน ม.1-6 8 – 10 มิ.ย. 2559 บา้นเพชรส าราญ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
2. ค่ายยวุกาชาด ป.5 

18 มิ.ย. 2559 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
 ป.6 
 ป.6 10 ธ.ค. 2559 สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
 ม.1 2 – 4 พ.ย. 2559 บา้นเพชรส าราญ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 ม.2 18-20 ม.ค. 2559 บา้นเพชรส าราญ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 ม.3 6 - 8 ก.ค. 2559 บา้นเพชรส าราญ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 



 

28 

  กจิกรรม ระดับช้ัน วนัที่ สถานที่ 
2. ค่ายยวุกาชาด (ต่อ) ม.4 3 – 5 ส.ค. 2559 บา้นเพชรส าราญ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 ม.5 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559 บา้นเพชรส าราญ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ค่ายปัจฉิมนิเทศ  ม.6 14 - 15 ธ.ค. 2559 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
4. ค่ายวชิาการ : คณิตศาสตร์ ป.5-6 28 ม.ค. 2560 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

 
2.2 โรงเรียนไดรั้บการอนุเคราะห์จากบุคลากรทอ้งถ่ินท่ีเป็นคุณแม่อาสามาให้ความรู้ดา้นภาษาองักฤษแก่

นักเรียนในระดับประถมศึกษา ในส่วนของระดับมธัยมศึกษา ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยายความรู้และ
แนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ รวมทั้งการใหค้วามรู้แก่บุคลากรครูและผูป้กครองดงัแสดงในตารางท่ี 20 ,21 

 

ตารางที ่20 : แสดงกิจกรรมบรรยายขอ้มูลความรู้และแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
 

ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

1 7 ก.ค. 2559 การบรรยายพิเศษหวัขอ้ “ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต” 

ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวสัด์ิ นกัเรียนมธัยม 5 – 6 

2 13 ก.ค. 2559 กิจกรรมคณิตคิดสนุก 

ประถม ปีท่ี 1 – 3  

เครือข่ายผูป้กครองประถม 

1 – 6 

นกัเรียนประถมท่ีสนใจ 

3 

 

13 ก.ค. 2559 กิจกรรมทดลองวทิยาศาสตร์ 

ปล่อยจรวดขวดน ้า 

คุณครูจารุพรรณ นกัเรียนประถม 6  

ผูป้กครอง 10 ท่าน 

4 21 ก.ค. 2559 การบรรยายพิเศษจากสถาบนั 
Smithsonian's National 
Museum of Natural  History 

Dr. Paul Michael Taylor, 
Director of the Asian 
Cultural History Program 

นกัเรียนมธัยม 5 – 6 

5 25 ก.ค. 2559 แนะแนวการศึกษาต่อวทิยาลยั
แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกลา้ฯ
ประสานงานโดยนกัเรียนเก่า 
รุ่น 86 

นกัศึกษาแพทย ์ นกัเรียนมธัยม 4 – 6 
แผนการเรียน
วทิยาศาสตร์ ท่ีสนใจ 

6 17 ส.ค. 2559 บรรยายหลกัสูตรนานาชาติ
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คุณแกว้ใจ นาคสกุล ศิษย์
เก่ามาแตร์เดอีฯ รุ่น 54 

นกัเรียน ม.5/4 ม.5/5 
และ ม.6/5 

7 18 ส.ค. 2559 บรรยายขอ้มูลคณะทนัตแพทย ์
หลกัสูตรนานาชาติ ม.มหิดล  

Dr.Aldrin Poblete นกัเรียน ม.5/4 ม.5/5 
และ ม.6/5 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

8 29 ส.ค. 2559 บรรยาย หวัขอ้ TK online 
Library 

ทีมวทิยากร 14 ท่าน จาก 
อุทยานการเรียนรู้ TK Park 

นกัเรียนมธัยม 3 

9 15 ก.ย. 2559 กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรียม

ความพร้อมเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษา 

เครือข่ายผูป้กครอง นกัเรียนมธัยม 6 

10 26-28 ก.ย.2559 กิจกรรม Drone Photography ทีมวทิยากรจากศูนย์
สร้างสรรคง์านออกแบบ 
(TCDC) 

นกัเรียนมธัยม 2 และ 3  
จ านวน 45 คน  
คุณครู 2 ท่าน และ 
ผูป้กครองอาสา 8 ท่าน 

11 21 ต.ค. 2559 อบรมหวัขอ้ A Smart Way to 
Connect  

พนัต ารวจโทหญิง  
มนชนก จ ารูญโรจน์ รองผู ้
ก  ากบัการกลุ่มงาน
ตรวจสอบและวเิคราะห์
ความผดิทางเทคโนโลย ี
กองบงัคบัการสนบัสนุน
ทางเทคโนโลย ี

นกัเรียนประถม 5-6 

12 26 ต.ค. 2559 สนทนาธรรมกบันกัเรียนท่ีเคย
ไปส านกัปฏิบติัธรรม   ณ      
บา้นไรวา ต.บางพระ จ.ชลบุรี 

วทิยากรจากส านกั- 
ปฏิบติัธรรม บา้นไรวา   

นกัเรียนมธัยม ท่ีเคยไป
ส านกัปฏิบติัธรรม 
บา้นไรวา 

13 26 ต.ค. 2559 กิจกรรมตระหนกัรู้ในตน วทิยากรจากบา้นไรวา นกัเรียนมธัยม 5/2 
14 7 พ.ย. 2559 การแสดง Science Show  

 
วทิยากรจากองคก์าร
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

นกัเรียนประถม 1 

15 8 พ.ย. 2559 การแสดง Science Show   วทิยากรจากองคก์าร
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

นกัเรียนประถม 2 

16 9 พ.ย. 2559 การแสดง Science Show  
 

วทิยากรจากองคก์าร
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

นกัเรียนประถม 3 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

17 13 ธ.ค. 2559 Electromagnetic เพื่อสร้าง
บทเรียนทางวทิยาศาสตร์ท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนมธัยม
และแกปั้ญหาดา้นความ
แตกต่างทางวฒันธรรม
การศึกษา 

นิสิตและคณาจารยจ์ากคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ร่วมกบั Tokyo Institute of 
Technology ประเทศญ่ีปุ่น 

นกัเรียนมธัยม 3 - 4   
จ านวน 24 คน  

18 16 ธ.ค. 2559 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบันกัเรียนโรงเรียน 
Ochanomizu ประเทศญ่ีปุ่น 
ผา่นทางอินเตอร์เน็ต หวัขอ้ 
Electromagnetic 

นิสิตและคณาจารยจ์ากคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ร่วมกบั Tokyo Institute of 
Technology ประเทศญ่ีปุ่น 

นกัเรียนมธัยม 3 - 4   
จ านวน 24 คน 

19 20 ธ.ค. 2559 การบรรยาย  เร่ืองการน าเสนอ
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

คุณโรสซารีนา  
อเล็กซานดร้า 

นกัเรียนมธัยม 2   
 

20 6 ม.ค. 2560 กิจกรรมสาระทอ้งถ่ินชั้น
ประถม 5 หวัขอ้ 
“สถานพยาบาลใกลโ้รงเรียน” 

เครือข่ายผูป้กครองชั้น
ประถม 5 

นกัเรียนประถม 5 

21 11 ม.ค. 2560 น าเสนอเป็นรายบุคคลกิจกรรม 

"พิพิธภณัฑส์ะสมความสุข" 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม นกัเรียนมธัยม 1/4 

22 12 ม.ค. 2560 กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรียม

ความพร้อมเขา้ศึกษาต่อ 

ระดบัอุดมศึกษา 

เครือข่ายผูป้กครองและ

นกัเรียนเก่ามาแตร์เดอี

วทิยาลยั 

นกัเรียนมธัยม 6 

23 25 ม.ค. 2560 น าเสนอเป็นรายบุคคล 

กิจกรรม "พิพิธภณัฑส์ะสม

ความสุข"   

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม นกัเรียนมธัยม 1/1 

 

24 30 ม.ค. 2560 น าเสนอเป็นกลุ่มยอ่ยกิจกรรม"

เส้นทางสร้างสรรค ์สานฝันสู่

การเรียนรู้”  

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม นกัเรียนมธัยม 3 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

25 31 ม.ค. 2560 น าเสนอเป็นรายบุคคลกิจกรรม 

“อาชีพสร้างสุข บุคคลสร้าง

แรงบนัดาลใจ” 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม นกัเรียนมธัยม 2/3 - 2/4 

 

26 1 ก.พ. 2560 น าเสนอเป็นรายบุคคลกิจกรรม 

"พิพิธภณัฑส์ะสมความสุข"   

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม นกัเรียนมธัยม 1/3 

 

27 7 ก.พ. 2560 น าเสนอเป็นรายบุคคลกิจกรรม 

“อาชีพสร้างสุข บุคคลสร้าง

แรงบนัดาลใจ” 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม นกัเรียนมธัยม 2/1 -2/2 

 

28 1-3 มี.ค. 2560 กิจกรรม Drone Photography ทีมวทิยากรจากศูนย์
สร้างสรรคง์านออกแบบ 
(TCDC) 

มธัยม 1 และมธัยม 2 
จ านวน 33 คน  
ผูป้กครองอาสา 4 ท่าน 

 

ตารางที ่21 : ตารางแสดงการใหค้วามรู้ส าหรับผูป้กครองและการอบรมบุคลากรครู 
 

ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
1 13 มิ.ย. 59 การสังเกตเด็กหรือการ

ช่วยเหลือเด็กเบ้ืองตน้เม่ือ
เด็กมีปัญหาเร่ืองการพูด  

คุณรจนา ทรรทรานนท ์ คุณครูอนุบาล 3-ประถม 2 

2 3 พ.ย. 2559 การบรรยายหวัขอ้ “เรียนรู้ 
ภาวะเป็นสาวก่อนวยั”  

รศ.พ.อ.หญิง พญ. 
นวพร น าเบญจพล 
หวัหนา้หน่วยต่อมไร้ท่อ 
กองกุมารเวชกรรม  
รพ. พระมงกุฎเกลา้ 

ผูป้กครอง อ.3-ป.6 ท่ีสนใจ 

3 17 -18 พ.ย. 2559 การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
ส าหรับผูป้กครองประถม 
ในหวัขอ้ “พลิกมุมมองเร่ือง
เพศ คุยกบัลูกเชิงบวก”   

วทิยากรจากส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

ผูป้กครอง อ.3-ป.6 ท่ีสนใจ 

4 4 ก.ค. 2559 อบรมวิจยัในชั้นเรียน  คุณครูสิริรัตน์ คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 
5 4 ก.ค. 2559 อบรมมารยาทไทย   คุณครูจินตนา  

คุณครูนพรัตน์ 
คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
6 5 ก.ค. 2559 อบรมภาษาเขียน – 

ภาษาไทย   
คุณครูวชิญาพร คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

7 5 ก.ค. 2559 อบรม MDLC  คุณครูพรรนภา  
คุณครูกฤตนุ 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

8 6 ก.ค. 2559 อบรม Brain Gym   คุณครูสมพิศ  
คุณครูเจษฎา 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

9 6 ก.ค. 2559 อบรมมารยาทไทย  คุณครูจินตนา  
คุณครูนพรัตน์ 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

10 8 ก.ค. 2559 
 

อบรม Brain Gym  คุณครูวิรัชฎา  
คุณครูวรพร 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

11 8 ก.ค. 2559 อบรม MDLC  
 

คุณครูดนุชรี  
คุณครูวชิญาพร 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

12 12 ก.ค. 2559 อบรม MDLC  คุณครูดนุชรี  
คุณครูวชิญาพร 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

13 13 ก.ค. 2559 อบรม Brain Gym  คุณครูเจษฎา  
คุณครูสมพิศ 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

14 14 ก.ค. 2559 อบรม Moodle  ครูGraham คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

15 14 ก.ค. 2559 อบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ดร.สุพจน์  
คุณครูชุติวฒัน์ 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

16 21 ก.ค. 2559 อบรมทฤษฎี Kohlberg  ทีมคุณครูแนะแนว คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

17 22 ก.ค. 2559 อบรม Brain Gym คุณครูวิรัชฎา 
คุณครูวรพร 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

18 23 -24 ก.ค. 2559 อบรม 7 Habits for 
Educators  

เจา้หนา้ท่ีจาก PacRim 
Group 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ  
จ านวน 35 ท่าน 

19 27 ก.ค. 2559 อบรมภาษาเขียน – 
ภาษาไทย 

คุณครูจนัทร์เพญ็ คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

20 27 ก.ค. 2559 อบรมการวจิยัในชั้นเรียน คุณครูอรอุมา คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

21 27 ก.ค. 2559 อบรมการเขียนอกัษรยอ่ 
ฯลฯ  

คุณครูธาริณี 
คุณครูจุไรพร 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 

22 28 ก.ค. 2559 อบรม Learning Styles  ทีมคุณครูแนะแนว คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีสนใจ 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
23 6 ต.ค. 2559 อบรม Mind Map  คุณครูณัฐกร คณะครูมาแตร์เดอีฯ  

จ านวน 32 ท่าน 
24 20 - 21 ธ.ค. 2559 อบรมการใช ้E-mail 

Account MaterDei ผา่น 
Office 365   

ทีม IT ของโรงเรียน คณะครูมาแตร์เดอีฯ 

25 20 - 21 ก.พ. 
2560 

การอบรมพิเศษมาแตร์เดอี  
- วาสุเทว ีในหวัขอ้ 
Ursuline Education in the 
Spirit of St. Angela Merici 

Sister Patty Andrew , 
OSU 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

26 7 มี.ค. 2560 อบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

คณะครูมาแตร์เดอีฯ 

 

นอกจากน้ีโรงเรียนเห็นความส าคญัของการพฒันาจิตจึงสนบัสนุนให้มีกิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติั
ธรรมส าหรับนกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้การใชส้มาธิในการเรียนและการปฏิบติัตนเป็นคนดีของ
สังคม โดยบาทหลวง พระสงฆ ์และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศาสนา ดงัแสดงในตารางท่ี 22 และ 23 
 

ตารางที ่22 :  กิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของนกัเรียน 
 

ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรม สถานที่ 
1 4 มิ.ย. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ป.5-6   โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
2 16 -18 มิ.ย. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก  ม.6 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
3 17 มิย. 2559 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.6 ส านกัสงฆแ์ทนคุณวนัดีเจริญสุข    
4 11 ก.ค. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ป.3-4  โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
5 28 - 30 ก.ค. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก  ม. 5 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน  
6 29 - 31 ก.ค. 2559 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.5  บา้นไรวา บางพระ ชลบุรี 
7 29 ก.ค. 2559 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.5  วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ ์ 

วดัธรรมมงคล 
8 18 - 20 ส.ค. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.3 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
9 19 ส.ค. 2559 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.3 วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

10 25 - 27 ส.ค. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.2 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน  
11 26 ส.ค. 2559 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.2 วดัชลประทานรังสฤษด์ิ 
12 17 – 19 พ.ย. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.4 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
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ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรม สถานที่ 
13 18 ก.ย. 2559 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.4  โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
14 5 - 7 พ.ย. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.1 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
15 6 พ.ย. 2559 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.1 พุทธมลฑล นครปฐม 

 

หมายเหตุ : นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  มิไดมี้การปฏิบติัธรรม แต่เปล่ียนรูปแบบเป็น ทศันศึกษาเชิงศาสนา 
 

ตารางที ่23 : กิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของบุคลากรครู 
 

ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรม สถานที่ 
1 22 - 24 เม.ย.2559 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 1 โดย พญ.อมรา  มลิลา บา้นผูห้วา่น นครปฐม 
2 2 - 5 มิ.ย. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 2 โดย พญ.อมรา  มลิลาา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
3 9 - 11 มิ.ย. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 3 โดย รศ.จ าเนียร ช่วงโชติ บา้นไรวา ชลบุรี 
4 23 - 25 มิ.ย. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 4 โดย ซ.สมจิตร์  ครองบุญศรี ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน  
5 7 - 10 ก.ค. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 5 โดย ซ.รวงกาญจนา  ชินะผา ลาดกระบงั 
6 25 - 27 ส.ค. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 6 โดย ซ.รวงกาญจนา  ชินะผา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
7 12 - 14 ต.ค. 2559 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 7 โดย คุณพอ่ชาญชยั ทิวไผง่าม บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 

 
10. สภาพชุมชนโดยรวม 

10.1   อาชีพหลกัของชุมชน คือ    
 รับราชการ  คา้ขาย    รัฐวสิาหกิจ 
 รับจา้ง  ไม่มีอาชีพ     อ่ืน ๆ (ระบุ) …ธุรกิจส่วนตวั… 

10.2  ศาสนาท่ีชุมชนนบัถือ คือ    
 พุทธ   คริสต ์    อิสลาม 
 ฮินดู   ซิกข ์    อ่ืน ๆ……………………….. 

10.3  อาชีพหลกัของผูป้กครองส่วนใหญ่ คือ    
 รับราชการ    คา้ขาย     รับจา้ง   
 ไม่มีอาชีพ  ไม่มีอาชีพ     อ่ืน ๆ (ระบุ) …ธุรกิจส่วนตวั… 

10.4  ศาสนาท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่นบัถือ คือ    
 พุทธ   คริสต ์    อิสลาม 
 ฮินดู   ซิกข ์    อ่ืน ๆ……………………….. 

 

  โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั มีอายคุรบ 89 ปี เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นโรงเรียนท่ีรู้จกัของ
ชุมชนทั้ งในบริเวณใกล้เคียงและในสังคมทั่วไป โรงเรียนช่วยสร้างและพฒันาคนให้กับสังคมมาช้านาน มี
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ปฏิสัมพนัธ์กับชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับตั้งอยู่ท่ามกลางศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ธนาคาร 
หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ โรงพยาบาล วดั โบสถ ์และสวนสาธารณะอยูใ่กลเ้พียงพอท่ีจะสามารถเดินถึงได ้ 
ดงันั้นโรงเรียนจึงมีโอกาสร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการจดักิจกรรม อาทิเช่น การจดักิจกรรมทางดา้นศาสนกิจ 
ณ วดัปทุมวนาราม การร่วมดูแลความปลอดภยักบัชุมชนถนนหลงัสวนโดยมีผูก้  ากบัสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี
และผูอ้  านวยการเขตปทุมวนัสนบัสนุน ดว้ยการส่งเจา้หนา้ท่ีมาร่วมประชุมทุกคร้ัง ไดรั้บการบริการจากสภากาชาด
ไทย มีโอกาสศึกษาระบบธุรกิจจากกิจการธุรกิจใหญ่-เล็กรอบโรงเรียน และจากอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ท่ีมี
ความทนัสมยัของส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ในดา้นการดูแลดา้นการจราจรและการรักษาความปลอดภยัโรงเรียนไดรั้บ
บริการอย่างใกลชิ้ดจากสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี และไดรั้บการบริการฉุกเฉินอยา่งทนัท่วงทีจากโรงพยาบาล
ต ารวจ นอกจากน้ีสมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลยั และมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั ได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ การพฒันา
บุคลากร การพฒันาอาคารสถานท่ี การร่วมให้การศึกษาอบรมแก่นกัเรียนในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการสนบัสนุน
สวสัดิการแก่บุคลากรครู อีกทั้งยงัร่วมกบัโรงเรียนในการประกอบกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่ผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาสใน
สังคม อาทิ กิจกรรมท่ีจดัต่อเน่ืองของสมาคมนกัเรียนเก่าฯ ในการบริหารสถานพฒันาเด็กก่อนวยัเรียน “บา้นเทพ” 
ในชุมชนแออดัสวนออ้ย คลองเตย ทั้งในดา้นการด าเนินการและงบประมาณ รวมทั้งรวบรวมเส้ือผา้และของใชท่ี้มี
คุณภาพดีทั้งท่ีเป็นของใหม่และของใชแ้ลว้มาจดัจ าหน่ายเป็นบริการแก่ชุมชน เพื่อน ารายไดไ้ปช่วยสถานพฒันาเด็ก
ก่อนวยัเรียนแห่งน้ี สมาคมฯยงัไดจ้ดัแพทยแ์ละอาสาสมคัรซ่ึงลว้นเป็นนกัเรียนเก่าร่วมเยี่ยมโรงเรียนนอ้งเพื่อตรวจ
สุขภาพพร้อมกบักิจกรรมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับกิจกรรมท่ีสมาคมผูป้กครองและครูฯ จดัต่อเน่ืองมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536  คือ การท่ีสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ซ่ึงเป็นแพทย ์ทนัตแพทย ์
และเภสัชกร ไดต้รวจสุขภาพประจ าปีให้แก่นกัเรียนในโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนนอ้ง ณ อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี ในวนัรัฐธรรมนูญของทุกๆ ปี ปัจจุบนัโรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ดงัน้ี  เครือข่ายระดบัอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 2   เครือข่ายระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6   เครือข่ายระดบั
มธัยมศึกษา   เครือข่ายผูป้กครองคาทอลิก  มีคุณแม่อาสาประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โดยจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  สนบัสนุนพฒันาทกัษะชีวติและเสริมประสบการณ์ใหน้กัเรียน นอกจากน้ียงัมีคุณแม่ 
อาสาดูแลหอ้งเรียนส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่าม  
 

       โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดยสมศ.  เม่ือวนัท่ี 17 - 19  
ธันวาคม พ.ศ. 2555  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้พิจารณาจ าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี 
ดงัแสดงในตารางท่ี 24 และ 25 และจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดงัแสดงในตารางท่ี 26 และ 27 
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ตารางที ่24 :  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ

และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น                     
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 100.00 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่             ไม่ใช่ 
 มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี     ใช่             ไม่ใช่ 
 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่             ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที ่25 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.70 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่             ไม่ใช่ 
 มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี        ใช่             ไม่ใช่ 
 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่             ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที ่26 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

มาตรฐานและตวับ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ 
พฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 100.00 ดมีาก 
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ตารางที ่27 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.)  จ  าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

มาตรฐานและตวับ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ 
พฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 95.70 ดมีาก 
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ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันาตามกฏกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพกายของเด็กท่ีมีน ้าหนกั ส่วนสูงไม่ตรงตามเกณฑอ์ยูร้่อยละ 11  
2. ขอความร่วมมือกบัผูป้กครองใหช่้วยดูแลและพฒันาให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวยัใหค้รบถว้นทุกคน 
3. ควรส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกตามโอกาสอนั 

เหมาะสมมากข้ึน 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความมีมิตรภาพต่อกนัโดยการไหวต้ามประเพณี เช่น การไหวผู้ใ้หญ่และ
การรับไหวผู้น้อ้ย เป็นตน้  
 2. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเร่ืองปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เขม้ขน้ เช่น จดักิจกรรมห้องสมุดท่ีน่าสนใจ 
บรรณรักษอ์าสา จดัฉายภาพยนตร์น่าสนใจ ฯลฯ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1. สถานศึกษาควรส่ือสารกบัผูป้กครองเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือมากข้ึน 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรเพิ่มการบริการดา้นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการใชโ้ปรเจคเตอร์ในหอ้งให้มากข้ึน 
 2. ควรวางแผนพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
                 ก าหนดโครงการในแผนการปฏิบติัประจ าปีให้บุคลากรทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมทุกคน 
  

ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรพฒันาเพิ่มเติมดา้นการจดัท าเคร่ืองมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้ และพฒันาการของเด็กเป็น
รายบุคคลในระหวา่งภาคเรียนใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อสะดวกในการวเิคราะห์ส้ินปี 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกระตุน้ผูเ้รียนให้มี
ความสนใจและเพิ่มการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้หาขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเร่ืองปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เข้มข้น เช่น จดัให้มีบรรณรักษ์อาสา 
จดักิจกรรมหอ้งสมุด  จดัฉายภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจ   
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ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรส่งเสริมใหค้รูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ผูเ้รียน ครู และโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1. ควรพฒันาระบบบริหารคุณภาพภายในใหต่้อเน่ืองทุกปี และถือเป็นกระบวนการบริหารทุกปี 
2. ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการพฒันาผูเ้รียน ครู

และสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 
 

ก าหนดระยะเวลาการพฒันาทุกด้าน 
 ก าหนดระยะเวลาการพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นภายใน 2 ปี 
 
การด าเนินการของโรงเรียนอันเน่ืองมาจากข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก รอบที ่3 

ถึงแมผ้ลการประเมินภายนอกรอบท่ี 3 ตามตวัช้ีวดัของส านกัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 17-19 
ธนัวาคม 2555 จะปรากฏขอ้สรุปวา่ “ดีมาก” ในทุกตวับ่งช้ี  แต่คณะผูป้ระเมินไดใ้ห้ขอ้ช้ีแนะในการพฒันาโรงเรียน
เพิ่มเติมในบางประเด็น และก าหนดระยะเวลาการพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นท่ีเสนอแนะภายใน 2 ปี ซ่ึงทางโรงเรียน
นอ้มรับ และไดด้ าเนินการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 
 

1. ข้อเสนอแนะด้านผลการจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1.1 ขอ้เสนอแนะ : ควรใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพกายของเด็กท่ีมีน ้าหนกั ส่วนสูงไม่ตรงตามเกณฑอ์ยู ่
ร้อยละ 11 

การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของโรงเรียน คือ น าประเด็นน้ีเขา้หารือในท่ีประชุมของคณะกรรมการ
สมาคมผูป้กครองและครู ซ่ึงมีแพทยเ์ป็นกรรมการอยู ่ 2 ท่าน และไดรั้บการช้ีแจงเพิ่มเติมในความหมายของเกณฑ์
มาตรฐานดา้นน ้ าหนกัและส่วนสูง และประโยชน์ท่ีพึงมีของการอา้งอิงเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งทางแพทยย์งัไดช้วน
ใหโ้รงเรียนพิจารณาถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดับริการให้นกัเรียน รวมถึงประเด็นของพนัธุกรรมดว้ย  โรงเรียนจึง
จดัให้มีกิจกรรม นกัเรียนอนุบาล“อ่อน”หวาน โดยบริโภคนมจืดและระมดัระวงัปริมาณความหวานในอาหารท่ีจดั
ใหน้กัเรียน รวมทั้งไม่อนุญาตให้นกัเรียนน าขนมถุงต่างๆ มารับประทานท่ีโรงเรียน และเม่ือตดัประเด็นพนัธุกรรม
ของเด็กๆ ท่ีบิดา-มารดาร่างเล็ก ออกไปแลว้ ครูอนุบาลไดมี้การหารือกบัผูป้กครองเป็นรายบุคคลเพื่อความร่วมมือ
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ในกระบวนการของการปรับลด / เพิ่มน ้าหนกัตามความจ าเป็นของแต่ละราย  

1.2 ขอ้เสนอแนะ : ขอความร่วมมือกบัผูป้กครองใหช่้วยดูแลและพฒันาใหเ้ด็กมีการเจริญเติบโตสมวยัให้
ครบถว้นทุกคน 

การด าเนินการของโรงเรียนในประเด็นน้ีกวา้งกวา่ประเด็นท่ี 1.1 คือกรณีท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถช่วยเหลือ 
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ตนเองไดเ้ตม็ท่ีในการรับประทานอาหาร การเคล่ือนไหวอยา่งคล่องแคล่วตามวยั และความรับผดิชอบส่วนตน
พื้นฐานในดา้นต่างๆ ครูอนุบาลไดติ้ดต่อใหข้อ้มูลและร่วมกบัผูป้กครองในการสร้างโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
ตามวยัอยา่งเหมาะสม 

1.3 ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ตามโอกาสอนัเหมาะสมมากข้ึน 
 การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดส้ร้างความเขม้ขน้ของการสืบคน้หาขอ้มูลจากบุคคลและสถานท่ี
ต่างๆ การใช้ Project Approach ซ่ึงเร่ิมตน้จากประเด็นความสนใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน และหาขอ้มูลจาก
บุคคลต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งเครือข่ายผูป้กครองไดจ้  าลองสถานการณ์จริงของการด าเนินการของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ มาใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ เช่น การจ าลองท่ีนัง่ในเคร่ืองบินให้นกัเรียนสมมุติตนเองเป็น
นกับินและผูใ้ห้บริการบนเคร่ืองบิน การจ าลองสถานการณ์ของแพทยแ์ละพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
ฯลฯ ซ่ึงเครือข่ายผูป้กครองไดใ้ห้ความร่วมมืออยา่งดียิ่งในการสร้างสถานการณ์และน าอุปกรณ์จริงมาให้นกัเรียน
ไดส้ัมผสัและเรียนรู้ 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1.4 ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความมีมิตรภาพต่อกนัโดยการไหวต้ามประเพณี เช่น  
การไหวผู้ใ้หญ่ และการรับไหวผู้น้อ้ย เป็นตน้  

การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดมี้การฝึกการไหว ้และประกวดมารยาทงาม และขอความร่วมมือจาก
ครูทุกท่านให้เตือนให้นักเรียนไหวอ้ย่างถูกกาลเทศะอย่างสม ่าเสมอ มีการแข่งขนัระหว่างห้องเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และครูปฏิบติัเป็นแบบอยา่งใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงการท่ีครูผูอ่้อนอาวุโสไหวค้รูท่ีอาวุโสกวา่เม่ือเร่ิมวนั
ใหม่และก่อนกลบับา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
 1.5 ขอ้เสนอแนะ : ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเร่ืองปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เขม้ขน้ เช่น จดักิจกรรม
หอ้งสมุดท่ีน่าสนใจ บรรณรักษอ์าสา จดัฉายภาพยนตร์น่าสนใจ ฯลฯ 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ ในระดบัอนุบาลและประถมศึกษา มีการรณรงค์รักการอ่านดว้ยการจดั
คาบเวลาให้อยา่งสม ่าเสมอ ส่วนระดบัมธัยมศึกษาไดมี้การปรับปรุงบริการในห้องสมุดให้คล่องตวัและเป็นแหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ย่างทนัสมยัข้ึน   มีการฉายภาพยนตร์ให้นักเรียนระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาได้ 
เลือกชมในเวลาพกักลางวนั รวมถึงการจดัใหมี้การใชภ้าพยนตร์เพิ่มมากข้ึนในคาบเรียนจริยธรรมและภาษาต่างๆ  
 

2. ข้อเสนอและด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

2.1. ขอ้เสนอแนะ : สถานศึกษาควรส่ือสารกบัผูป้กครองเพื่อกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือมากข้ึน 
การด าเนินการของโรงเรียน คือ มีการท างานร่วมกบัเครือข่ายผูป้กครองอยา่งชดัเจนถึงเป้าหมาย และมี   

การส่ือสารกนัผา่นทางระบบ IT อยา่งสม ่าเสมอระหวา่งครูประจ าชั้นกบัผูป้กครอง 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

2.2. ขอ้เสนอแนะ : ควรเพิ่มการบริการดา้นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการใชโ้ปรเจคเตอร์ในห้องให้ 
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มากข้ึน 
การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดมี้การติดโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบติัการต่างๆ เพิ่มข้ึน 

โดยปัจจุบนัมีโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยยมศึกษาปีท่ี 6   ห้องปฏิบติัการ
ทางวทิยาศาสตร์  หอ้งแนะแนวมธัยม และห้องปฏิบติัการอ่ืนๆ  รวมทั้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพและ มีการจา้งบริษทัดูแลระบบของโรงเรียน ซ่ึงท าให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนคล่องตวั 
พร้อมใชง้าน และมีประสิทธิภาพข้ึนอยา่งเป็นท่ีพอใจ 

2.3. ขอ้เสนอแนะ : ควรวางแผนพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยก าหนดโครงการใน
แผนปฏิบติัการประจ าปีใหบุ้คลากรทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมทุกคน 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ เพิ่มบริการการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูท่ีสนใจ และการจัดให้มี        
การแลกเปล่ียนครูระหวา่งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยักบัโรงเรียนของคณะซิสเตอร์อุร์สุลิน ประเทศอินโดนีเซีย 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งทางดา้นภาษาและวฒันธรรมระหว่าง
ประเทศระหวา่งครูชาวอินโดนีเซียกบันกัเรียน โดยครูอาสาสมคัรชาวอินโดนีเซียเขา้สอนภาษาอินโดนีเซียให้กบั
นกัเรียนเก่ียวกบัประเทศอินโดนีเซียในชัว่โมงของวิชาสังคมศึกษา  และจดัให้มีการสอนภาษาอินโดนีเซียให้กบัครู
ไทย รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัถึงระบบงานและแผนการสอนของครูเพิ่มความมีรูปแบบท่ีเป็นสากล 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับปฐมวยั 

3.1. ขอ้เสนอแนะ : ควรพฒันาเพิ่มเติมดา้นการจดัท าเคร่ืองมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้และพฒันาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคลในระหวา่งภาคเรียนใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อสะดวกในการวเิคราะห์ส้ินปี 

การด าเนินการของโรงเรียน คือ ครูอนุบาลไดร่้วมกนัพฒันาเคร่ืองมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคลในระหว่างภาคเรียนเป็นรูปแบบเดียวกนัและเร่ิมใช้ปฏิบติัแลว้ และรายงานให้
ผูบ้ริหารทราบดว้ยความพึงพอใจในผลงานร่วมกนัท่ีเกิดข้ึนจากขอ้เสนอแนะน้ี 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 3.2. ข้อเสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
กระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ความสนใจและเพิ่มการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้หาขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ ทางโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากครูผูส้อนในการท าแผนการสอนแบบ
MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ซ่ึงเนน้กรอบการด าเนินการดว้ย Induction ท าให้ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน ก่อนการน าเขา้สู่ทฤษฎี หรือกฎ/กติกา และหลกัการ ประกอบกบัการท่ีทาง
โรงเรียนไดป้รับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ IT ของโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช ้Internet จึงท าให้
ครูผูส้อนสามารถใช ้IT ไดม้ากข้ึน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างผลงานดว้ย IT ซ่ึงดึงดูดความสนใจ และความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนกัเรียนในยคุปัจจุบนั จากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยการใช ้  
Moodle ของครูภาษาองักฤษ นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการเรียนรู้ดว้ยส่ือสมยัใหม่น้ี และเห็นวา่เกิดประโยชน์แก่ตน 
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4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 ระดับปฐมวยั 

4.1. ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาผูเ้รียน ครู และโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 

การด าเนินการของโรงเรียน คือ ครูอนุบาลมีการท างานเป็นทีมอย่างดีดว้ยความเขา้ใจระบบการประเมิน
คุณภาพภายในมากยิง่ข้ึน มีการแบ่งกนัรับผดิชอบมาตรฐานต่างๆ และประชุมเรียนรู้ร่วมกนั สร้างความเขา้ใจให้กนั
และกนั ร่วมสร้างเคร่ืองมือการประเมินดว้ยกนั ขอความช่วยเหลือแนะน าจากคุณครูท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ใน
ระดบัมธัยมศึกษา จนกระทัง่มีความสามารถด าเนินการได้ดว้ยทีมงานเล็กของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยา่งน่าพอใจ และครูทุกคนมีความเขา้ใจทุกมิติของงาน 
  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

4.2. ข้อเสนอแนะ : ควรพฒันาระบบบริหารคุณภาพภายในให้ต่อเน่ืองทุกปี และถือเป็นกระบวนการ
บริหารทุกปี 

การด าเนินการของโรงเรียน คือ ครูผูรั้บผิดชอบเป็นหัวหน้างานประเมินคุณภาพภายใน ไดส้ร้างความมี
ส่วนร่วมของครูทุกคนตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา มีการประชุมคณะท างานประกอบไปดว้ยผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลใน
มาตรฐานต่างๆ เพื่อก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา (ทางโรงเรียนไดก้ าหนดมาตรฐานเป็นราย     
3 ปี) และประกาศให้เป็นท่ีทราบ รวมทั้งบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่สู่สาธารณะผา่นทางเวปไซด์ของ
โรงเรียน  หลงัจากนั้นจะมีการประชุมติดตามความคืบหนา้ และแกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นระยะ จนกระทัง่รายงานผล
การประเมินตนเองให้ท่ีประชุมครูรับทราบ เพื่อกระตุน้ความมีส่วนร่วม รวมทั้งหาทางแก้ไขจุดท่ียงัตอ้งพฒันา 
จนกระทัง่มีการพฒันากา้วหนา้ไปพอสมควร แต่จะมีการพฒันาเพิ่มเติมใหค้รบถว้นยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั (สช.) 

เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนไดรั้บการตรวจประเมินผลการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งในระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกดั ผลจากการประเมินดงัแสดงในตารางท่ี 28 และ 29 

 

ตารางที ่28 : ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัปฐมวยั 
 

ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
1.1 การก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนมีการใชข้อ้มูลประกอบ 2 2 
1.2  การก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีชดัเจนและเป็นไปได ้ 2 2 
1.3 องคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2 2 
1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

2 2 
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ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
1.5 สาระส าคญัท่ีก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
โรงเรียน 

2 2 

2. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 
2.1 การศึกษา วเิคราะห์สภาพปัญหา และความตอ้งการท่ีจ าเป็นอยา่งเป็นระบบ 2.5 2.5 
2.2 การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จชดัเจนเป็นรูปธรรม 4 4 
2.3 วิธีด าเนินการมีหลกัวิชา ผลการวิจยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงได ้เพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

3.5 3.5 

2.4 การก าหนดแหล่งวทิยาการภายนอกท่ีสนบัสนุนทางวชิาการ  1 1 
2.5 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีบุคลากรภายในโรงเรียนใหรั้บผิดชอบ 1 1 
2.6 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครององคก์ร 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน และอ่ืนๆ ใหรั้บผดิชอบ 

1 1 

2.7 ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 2 2 
2.8 การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 5 5 
3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 
3.1 โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงเรียนชดัเจน ครอบคลุมทุกหนา้ท่ี 
ปฏิบตังานไดค้ล่องตวัทนัสถานการณ์ 

2 2 

3.2 คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนไดท้ าบทบาทหนา้ท่ีตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  

2 2 

3.3 ระบบสารสนเทศมีการจดัเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทนัต่อการใชง้าน เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาองคก์ร บุคลากรและผูเ้รียน 

5 5 

3.4 การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 2 2 
4.  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 0.5 0.5 
4.2 การจดัท าแผน/ปฏิทินปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 0.5 0.5 
4.3 การปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติัการประจ าปี  3 3 
4.4 การก ากบั ติดตามการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติั-การประจ าปี 3 3 
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 4 4 
5. การจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 
5.1 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 7 
5.2 การน าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 3 3 
6. การจดัให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2 2 

6.2  การก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน  1 1 
6.3 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 3 
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ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
6.4 ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1 1 
6.5 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชป้ระโยชน์ 3 3 
7.  การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 10 10 
7.1 การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2 2 
7.2 สาระส าคญัของรายงานประจ าปีครบถว้น  5 5 
7.3 การเสนอรายงานประจ าปีใหค้ณะกรรมการบริหารของโรงเรียนพิจารณา 1 1 
7.4 การเผยแพร่รายงานประจ าปีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 1 1 
7.5 การน ารายงานประจ าปี (SAR) ไปใชป้ระโยชน ์ 1 1 
8. การจดัให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8 8 
8.1 สร้างเสริมแนวความคิดเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพฒันาคุณภาพ 
อยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

4 4 

8.2 การใชข้อ้มูลประกอบการพฒันาการบริหารจดัการและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 2 2 
8.3 การเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 2 2 
9. ผลการประเมนิภายนอกรอบสาม จากสมศ. 10 10 

รวม 100 100 
 

  
สรุปภาพรวมของโรงเรียน คะแนนทีไ่ด้  ........100........   คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 ระดับคุณภาพ  
    ดีมาก     คะแนน 90.00 – 100 
    ดี     คะแนน 75.00 – 89.99 
    พอใช้     คะแนน 60.00 – 74.99 
    ปรับปรุง    คะแนน 50.00 – 59.99 
    ปรับปรุงเร่งด่วน   คะแนน 0 – 49.99 
 
ข้อเสนอแนะ :  

1. ควรจดัแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียวอย่างต่อเน่ือง เช่น ตน้ไมพู้ดได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบั
นกัเรียน และเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ไดอี้ก 

2. การบริหารความเส่ียงโรงเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัรวมทั้งมีการด าเนินการอยูแ่ลว้ แต่ควรเพิ่ม
ในการรวบรวมขอ้มูลไวเ้ป็นร่องรอย 
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ตารางที ่29 : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
1.1 การก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนมีการใชข้อ้มูลประกอบ 2 2 
1.2  การก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีชดัเจนและเป็นไปได ้ 2 2 
1.3 องคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2 2 
1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

2 2 

1.5 สาระส าคญัท่ีก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
โรงเรียน 

2 2 

2. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 
2.1 การศึกษา วเิคราะห์สภาพปัญหา และความตอ้งการท่ีจ าเป็นอยา่งเป็นระบบ 2.5 2.5 
2.2 การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จชดัเจนเป็นรูปธรรม 4 4 
2.3 วธีิด าเนินการมีหลกัวิชา ผลการวิจยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงได ้เพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

3.5 3.5 

2.4 การก าหนดแหล่งวทิยาการภายนอกท่ีสนบัสนุนทางวชิาการ  1 1 
2.5 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีบุคลากรภายในโรงเรียนใหรั้บผิดชอบ 1 1 
2.6 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครององคก์ร 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน และอ่ืนๆ ใหรั้บผดิชอบ 

1 1 

2.7 ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 2 2 
2.8 การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 5 5 
3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 
3.1 โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงเรียนชดัเจน ครอบคลุมทุกหนา้ท่ี 
ปฏิบตังานไดค้ล่องตวัทนัสถานการณ์ 

2 2 

3.2 คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนไดท้ าบทบาทหนา้ท่ีตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  

2 2 

3.3 ระบบสารสนเทศมีการจดัเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทนัต่อการใชง้าน เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาองคก์ร บุคลากรและผูเ้รียน 

5 5 

3.4 การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 2 2 
4.  การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 0.5 0.5 
4.2 การจดัท าแผน/ปฏิทินปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 0.5 0.5 
4.3 การปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติัการประจ าปี  3 3 
4.4 การก ากบั ติดตามการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติั-การประจ าปี 3 3 
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 4 4 
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ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

5. การจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 
5.1 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 7 
5.2 การน าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 3 3 
6. การจดัให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2 2 

6.2  การก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน  1 1 
6.3 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 3 
6.4 ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1 1 
6.5 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชป้ระโยชน์ 3 3 
7.  การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 10 10 
7.1 การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2 2 
7.2 สาระส าคญัของรายงานประจ าปีครบถว้น  5 5 
7.3 การเสนอรายงานประจ าปีใหค้ณะกรรมการบริหารของโรงเรียนพิจารณา 1 1 
7.4 การเผยแพร่รายงานประจ าปีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 1 1 
7.5 การน ารายงานประจ าปี (SAR) ไปใชป้ระโยชน ์ 1 1 
8. การจดัให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8 8 
8.1 สร้างเสริมแนวความคิดเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพฒันาคุณภาพ 
อยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

4 4 

8.2 การใชข้อ้มูลประกอบการพฒันาการบริหารจดัการและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 2 2 
8.3 การเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 2 2 
9. ผลการประเมนิภายนอกรอบสาม จากสมศ. 4 4 

10. ผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน O-NET 6 6 

รวม 100 100 

  

สรุปภาพรวมของโรงเรียน คะแนนทีไ่ด้  ........100........   คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ระดับคุณภาพ  
    ดีมาก     คะแนน 90.00 – 100 
    ดี     คะแนน 75.00 – 89.99 
    พอใช้     คะแนน 60.00 – 74.99 
    ปรับปรุง    คะแนน 50.00 – 59.99 
    ปรับปรุงเร่งด่วน   คะแนน 0 – 49.99 
         
ข้อเสนอแนะ : ผูต้รวจไดใ้หเ้สนอแนะเช่นเดียวกบัท่ีเสนอในระดบัปฐมวยั 
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ส่วนที ่2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนไดด้ าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  2559 เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย

ของการจดัการศึกษาโดยมีแผนพฒันาโรงเรียนประจ าปี  2556 – 2560 เป็นแผนแม่บท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ และ           
อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  รวมทั้งหมดจ านวน 11 มาตรฐาน 
51 ตวับ่งช้ี  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4  ดา้น ไดแ้ก่  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน   มาตรฐานดา้นการเรียนการสอน   
มาตรฐานดา้นการบริหารและจดัการศึกษา  มาตรฐานดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 รวมทั้งหมดจ านวน 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานดา้น
กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มาตรฐานดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูรี้ยนเป็นส าคญั และมาตรฐานดา้นระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่1   เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุตามตวับ่งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 1  โดยด าเนินการดงัน้ี 

1.1 มีน ้าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์ 
       ในระดบัชั้นอนุบาล ไดมี้ส่งเสริมและให้ความส าคญัในดา้นพฒันาการเด็กทางร่างกายให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ โดยมีการออกก าลงักายร่วมกนัในตอนเชา้หลงัเคารพธงชาติ การท าท่าทางบริหารสมอง (Brain-gym)   โดย
ตวัแทนของนกัเรียนแต่ละห้องสลบักนัข้ึนเวทีทุกๆวนั นกัเรียนจึงมีโอกาสไดฝึ้กการเป็นผูน้ ากนัทุกคน  การออก
ก าลงักายประกอบจงัหวะเพลงหรือกิจกิจกรรมเคล่ือนไหวต่างๆ ภายในห้องเรียน   และในคาบเวลา Home-Room 
ทุกวนัศุกร์ นกัเรียนจะไดฝึ้กโยคะในท่าต่างๆท่ีเหมาะกบันกัเรียนอนุบาล       มีการเล่นกลางแจง้ในเวลาพกัเชา้และ
พกักลางวนั และยงัมีคาบเรียนพลศึกษา  นาฏศิลป์ในเวลาบ่าย  โดยแต่ละห้องมีโอกาสเรียนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  ใน
ส่วนของโภชนาการ  โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการบริโภคอาหารท่ีไม่หวานจดั จดัให้นกัเรียนด่ืมนมจืดและจ ากดั
ปริมาณความหวานในอาหารท่ีบริการให้แก่นกัเรียน รวมทั้งฝึกให้นกัเรียนรับประทานผกัและผลไม ้  โดยจดัให้มี
การประเมินพฒันาการทางร่างกายของเด็กดว้ยการชัง่น ้ าหนกั และวดัส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 คร้ัง ในกรณีท่ีเด็ก
นกัเรียนมีพฒันาการทางร่างกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทางโรงเรียนจะมีการพบผูป้กครองเป็นรายบุคคล  เพื่อการ
ช่วยเหลือกนัร่วมกนัระหวา่งบา้นและโรงเรียน  
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1.2 มีการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั 
นอกจากกิจกรรมการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวแลว้ ยงัมีกิจกรรมการพฒันากลา้มเน้ือเล็กและกลา้มเน้ือ

ใหญ่ โดยการบูรณาการเขา้ไปในหน่วยการเรียนต่างๆ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีไดน้ ามาใช้อยา่งสนุกสนานและมีความสุข
ร่วมกบัผูป้กครอง  เพื่อนๆ  คุณครู ในกิจกรรมวนั Family Day ซ่ึงจดัโดยเครือข่ายผูป้กครองอนุบาล  ในวนัเสาร์ท่ี 4 
กนัยายน  2559 และวนักีฬาสีซิสเตอร์แอนเจลา จดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 4 กุมภาพนัธ์  2560  

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง “ตวัเรา” ท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของตนเอง  และ

ส่งเสริมปลูกฝังใหน้กัเรียนรู้จกัการรักษาสุขอนามยัของตนเอง โดยแนะน านกัเรียนในการดูแลสุขนิสัยในดา้นความ
สะอาดเช่น  การอาบน ้า  การแปรงฟัน  และ การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร  และหลงัจากการเขา้ห้องน ้ าทุกคร้ัง  
การบว้นปากและการแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร  และยงัมีกิจกรรม“วนัสุขอนามยั” โดยเครือข่ายผูป้กครอง
อนุบาล  ซ่ึงแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน คือ ฐานท่ี 1 “สุขภาพฟันดี” เรียนรู้เก่ียวกบัการแปรงฟันให้ถูกวิธี    ฐานท่ี 
2 “ลา้งมือถูกวธีิ” เรียนรู้เก่ียวกบัการลา้งมือตามขั้นตอนให ้   ถูกวธีิ     ฐานท่ี 3 “หนา้กากอนามยั” เรียนรู้เก่ียวกบัการ
ดูแลความปลอดภยัของตนเอง และฐานท่ี4  “ส าราญ สบายใจ” เรียนรู้เก่ียวกบัการเขา้ห้องน ้ าอยา่งถูกวิธี  ทั้งแบบชกั
โครกและส้วมซึม ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบติัตามสุขบญัญติั 10 ประการ  

1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติด 
         ใน Home-Room ของทุกวนัจะมีการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ของนักเรียนได้แก่การวดัอุณหภูมิของ
ร่างกาย   การตรวจเล็บ  ตรวจมือ  ตรวจผม  และการกระตุน้ให้ด่ืมน ้ าสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ  ใชแ้กว้น ้ าส่วนตวั      
ไม่รับประทานอาหารโดยใชจ้านชอ้นร่วมกบัผูอ่ื้น  มีผา้ปิดจมูกเม่ือเป็นหวดัไอ-จาม  เพื่อท่ีจะไม่แพร่เช้ือไปยงัผูอ่ื้น   
มีการฉีดวคัซีนเพิ่มภูมิคุม้กนั   และแนะน าการเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อลดอุบติัเหตุอนัตรายจากการเล่น  
และสอนให้รู้จกัหลีกเล่ียงการเส่ียงต่ออุบติัเหตุและส่ิงเสพติดอย่างเหมาะสมท่ีควรได้เรียนรู้  และท่ีส าคญั คือ      
การไม่โตต้อบหรือรับของจากคนแปลกหนา้  โดยการติดโปสเตอร์ตามหอ้งเรียนและการชมวิดิทศัน์  

 

ผลการด าเนินงาน  
จากการประเมินผลการด าเนินงาน   พบวา่ 
1. นกัเรียนร้อยละ 86.67 มีน ้าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์
2. นกัเรียนร้อยละ 87.50 มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั 
3. นกัเรียนร้อยละ 92.50 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
4. นกัเรียนร้อยละ 95.80 สามารถหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 
 

มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุตามตวับ่งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 2 โดยด าเนินการดงัน้ี 
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2.1 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ในห้องเรียนโรงเรียนจดัให้มีของเล่นตามมุมต่างๆ  เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จกัอารมณ์ตนเองเช่น 

อารมณ์สนุกสนาน เสียใจ  ผดิหวงั  โรงเรียนจดัใหมี้บริเวณสนามเล่นท่ีเปิดโล่งและมีท่ีหลบแดดให้นกัเรียนพกัร้อน 
มีเคร่ืองเล่นสนามท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลงักาย ฝึกเล่นร่วมกนัและผ่อนคลาย   การเล่นท าให้
นกัเรียนมีความร่าเริงแจ่มใสทั้งกิจกรรมเสรีตามมุมและเล่นสนามช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ของนกัเรียน  ฝึกให้
นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน รู้จกัแบ่งปันของเล่นให้แก่กนั   นอกจากนั้นครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนลงมือปฏิบติั
จริงเพื่อใหเ้กิดความภูมิใจในความสามารถของตน เช่นกิจกรรม ประกอบอาหาร หรือการแสดงบทบาทสมมติ ตาม
หน่วยการเรียน 

 2.2 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 
      เพื่อฝึกให้นกัเรียนมีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก โรงเรียนจึงจดักิจกรรม “เวทีคนเก่ง” ให้นกัเรียนไดฝึ้ก

เป็นผูน้ า ท าท่าทางประกอบเพลงให้เพื่อนปฏิบติัตามหลงัเคารพธงชาติ  ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นกัเรียน
ท ากิจกรรมร่วมกนัในการอ่านหนงัสือ การเล่านิทาน หรือเล่าประสบการณ์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั ส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกอ่าน ฝึกพูดเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ  รวมทั้งการจดักิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตญัญูต่อ
บุพการีในวนัแม่และวนัพอ่แห่งชาติ ท่ีนกัเรียนไดก้ล่าวขอ้ตั้งใจท่ีจะท าความดี  และฝึกให้นกัเรียนแสดงออกในการ
ร้องเพลง การท่องค าคล้องจองประกอบท่าทาง เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างมีสาระ  การจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบติัการทดลองเป็นการฝึกให้นกัเรียนน าเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้อยา่งมีเหตุผล   นอกจากน้ีการให้
นกัเรียนน าเสนอผลงานการสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ทั้งในชั้นเรียนและ
ในงานนิทรรศการของโรงเรียน ลว้นเป็นการสร้างความมัน่ใจในตนเองและสร้างความเป็นผูน้ าใหแ้ก่นกัเรียน 

 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
      ครูจดักิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ผ่านการเรียนรู้เช่นวิชา

วิทยาศาสตร์ ศิลปะท่ีตอ้งใชส้มาธิในการคิดการท างานการแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีเรียนรู้หรือการฝึก กิจกรรม
โยคะ การฝึกมารยาทเป็นตน้ ในกิจกรรมกลุ่มครูฝึกให้นกัเรียนเขา้ใจในเหตุผลของการปฏิบติัแบบมีกติกา นกัเรียน
จะเรียนรู้ท่ีจะไม่เอาแต่ใจตนเอง รู้จกัการให้ผูอ่ื้นและรู้จกัการรอคอย  ในกิจวตัรประจ าวนัของนักเรียนครูจะ
สอดแทรกความมีวินยัในตนเองเช่นการเดินตามล าดบัแถว  การรับนมไปด่ืม  การเติมอาหารเป็นตน้ นอกจากน้ีใน
กิจกรรมวนัปิดภาคเรียนท่ีครูฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัควบคุมตนเองและรู้บทบาทของตนในการปฏิบติักิจกรรมตามล าดบั
ก่อน-หลงั นกัเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 
       นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในวิชานาฏศิลป์  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล และพลศึกษา    

วชิาละ 1 คาบต่อสัปดาห์ ครูจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นกัเรียนไดท้ศันศึกษาธรรมชาติภายในโรงเรียนตาม
หน่วยการเรียนรู้จากแผนการจดัประสบการณ์  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามหน่วยการเรียนเร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนรักธรรมชาติและตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มในวนั 
“ส่ิงแวดลอ้มโลก”  ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากในกิจกรรม Project Approach ในเร่ือง  
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พืชผกัสวนครัวและถัว่มหศัจรรย ์
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินผลการด าเนินงาน   พบวา่ 

 1. นกัเรียนร้อยละ 100 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
 2. นกัเรียนร้อยละ 100 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 
 3. นกัเรียนร้อยละ 100 ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้เหมาะสมกบัวยั 
 4. นกัเรียนร้อยละ 95.83 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 
 
มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการทางด้านสังคม 
วธีิการพฒันา 
 3.1 มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพอ่ แม่ ครูอาจารย ์   
       นกัเรียนปฐมวยัไดรั้บการปลูกฝังการกตญัญู รู้คุณของพอ่แม่ครูอาจารย ์นกัเรียนไดรั้บการฝึกมารยาทการ
ไหวท้ าความเคารพนบนอบผูใ้หญ่เช่น การเดิน การกราบ การไหว ้กระตุน้ให้มาโรงเรียนทนัเขา้แถว เคารพธงชาติ 
ฝึกเดินแถวในช่องเส้นด าหน้าห้อง ข้ึน ลงบนัได ไปห้องรับ-ส่ง     มีการสร้างข้อปฏิบติัร่วมกันในห้องเรียน  
ห้องสมุด และสนามเด็กเล่น สร้างสัญญาณการหมดเวลาร่วมกนั ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัในการเก็บและเรียง 
กระเป๋า   รองเทา้ แกว้น ้า เขา้ท่ีดว้ยตนเอง    และฝึกการนัง่สมาธิในระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัวยั  ฝึกการสวดภาวนา 
และสวดมนต ์ตามศาสนาท่ีตนเองนบัถือ 

3.2  มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน    
       นกัเรียนไดเ้รียนรู้ท่ีจะแบ่งปันเงินของตนเองใหเ้ด็กยากไร้ทุกวนัศุกร์ โดยครูประจ าชั้นจะเป็นผูก้ระตุน้

และบอกขอ้ดีของการแบ่งปันให้ผูอ่ื้น และในช่วงวนัคริสตสมภพนกัเรียนทุกคนร่วมกนัรณรงค์การน าตุ๊กตาและ
ของเหลือใชส้ภาพดีมาบริจาคใหน้อ้งนกัเรียนโรงเรียนยากไร้ 

3.3  เล่นและท างานกบัผูอ่ื้น 
       นกัเรียนไดเ้รียนรู้การท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นกิจกรรมวนัวิชาการปีน้ีทางโรงเรียนมุ่งเนน้ในประเด็น 

ยืนหยดัในความถูกตอ้งและเป็นธรรมเพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึงผูอ่ื้นและจดักิจกรรมวนัไหวค้รูเพื่อปลูกฝังความ
กตญัญูกตเวที  และเปิดโอกาสให้นกัเรียนปฐมวยัไดแ้สดงออกถึงความกตญัญูรู้คุณครู อาจารย์  โดยนกัเรียนจดัท า
พานพุ่มในพิธีไหวค้รูด้วยตนเองจดักิจกรรมวนัมาแตร์เทิดพระคุณแม่ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ นักเรียนมี
โอกาสแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อผูใ้ห้ก าเนิด  โดยเชิญคุณพ่อ คุณแม่ของนกัเรียนปฐมวยัมาร่วมกิจกรรมกบัลูกๆ 
ท่ีโรงเรียนในสัปดาห์วนัส าคญั ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 

3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ   
        กิจกรรม “มารยาทไทยในวยัเด็ก” เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนใชป้ลูกฝังให้นกัเรียนปฏิบติัมารยาทไทยได้
ถูกตอ้งตามกาลเทศะ นกัเรียนทุกคนไดรั้บการฝึกมารยาทไทยในแบบต่างๆ ผา่นกิจกรรมค าคลอ้งจองและเรียนรู้ถึง
วฒันธรรมไทยท่ีแสดงออกถึงความเคารพต่อผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม และปฏิบติัตนตามศาสนาท่ีตนนบัถือ นกัเรียนท่ี
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เป็นคริสตชนได้เรียนรู้และปฏิบติัตามค าสอนของพระเยซูเจา้ ในขณะท่ีนักเรียนพุทธได้เรียนรู้และปฏิบติัตาม
หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้และแผ่เมตตาอย่างง่ายไดด้ว้ยตนเอง  นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้วนัส าคญัและ
วฒันธรรมต่างๆร่วมกนั เช่น การสวดมนตภ์าวนาก่อนรับประทานอาหาร การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 
นอกจากน้ีการร่วมกิจกรรมในวนัเอกลกัษณ์ไทย ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีไทย     
การปฏิบติัตนต่อบุคคลและสถานท่ีต่างๆ  การละเล่นของไทย รวมถึงอาหารไทยท่ีควรรู้จกั  

 

ผลการด าเนินงาน   
 จากการประเมินพบวา่ 
  1. นกัเรียนร้อยละ 100 มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพอ่ แม่ ครูอาจารย ์   
  2. นกัเรียนร้อยละ 99.16 มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน    
  3. นกัเรียนร้อยละ 97.50 เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  4. นกัเรียนร้อยละ 96.70 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 

มาตรฐานที ่4 เด็กมีพฒันาการทางด้านสติปัญญา 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อใหเ้ด็กบรรลุตามตวับ่งช้ีทั้ง 5 ของมาตรฐานท่ี 4 โดยด าเนินการ  
ดงัน้ี   
  4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 
       โรงเรียนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้  จดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยมี Big Picture และ 
Reflection  เพื่อฝึกทกัษะในการตอบค าถามและตั้งค  าถามส่ิงท่ีสนใจ  นอกจากน้ีเด็กๆไดเ้รียนรู้แบบโครงการ 
(Project Approach) เรียนรู้ส่ิงท่ีสนใจอยากรู้  และเรียนรู้การสืบคน้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัดว้ยความมุ่งมัน่  
และกิจกรรมมุมต่างๆในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อย่างเสรี เช่น มุมบล็อค  
มุมวทิยาศาสตร์  มุมธรรมชาติ      มุมครัว มุมภาษา มุมคณิตศาสตร์ 
  4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
       ครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลกัการของ See – Judge – Act ดว้ยกรอบความคิดแบบ 
Induction โดยใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ก่อนน าไปสู่สาระการเรียนรู้  ท าใหเ้ด็กๆเกิดความคิดรวบยอดเหมาะสม
กบัวยั  
  4.3 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั  
       การฝึกทกัษะทางภาษาดว้ยกิจกรรมสนทนาระหวา่งนกัเรียนกบัครูในช่วงเร่ิมตน้กิจกรรมของแต่ละวนั
ในหัวขอ้เก่ียวกบัการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัและเหตุการณ์พิเศษของแต่ละวนั  การเล่าเร่ืองจากประสบการณ์เดิม
ในแต่ละเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้  เปิดโอกาสท่ีนกัเรียนจะไดน้ าเสนอความคิดและปรับการใชภ้าษาไดถู้กตอ้งและเหมาะสม  
นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมรักการอ่านและกิจกรรมหนงัสือเล่มโปรดเพื่อฝึกการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังจากหนงัสือท่ี



 

54 

เด็กสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองราวในหนังสือ  เป็นการฝึกทกัษะการ
ส่ือสารและสะทอ้นความคิดและความรู้สึก  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีกิจกรรมยมืหนงัสือกลบับา้น  ซ่ึงเด็กๆสามารถเลือก
หนงัสือท่ีสนใจไปอ่านท่ีบา้นร่วมกบัผูป้กครองเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว   
  4.4 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
        ครูจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ Project Approach ท าให้เด็กๆได้พฒันาความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา  และเช่ือมโยงกบัการใชใ้นชีวิตจริง    นอกจากน้ีไดจ้ดัมุมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ( ลานเล่น ) อยา่งเป็น
รูปธรรมท่ีง่ายๆ ดว้ยส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีกิจกรรมพฒันาทกัษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์และกิจกรรมการ
ทดลอง ให้เด็กๆได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  รู้จกัการสังเกต  คาดคะเน  ลงมือท า  จดบนัทึก  และ
น าเสนอไดเ้หมาะสมกบัวยั   
  4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 
       มีการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระผ่านการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตาม
จินตนาการของตนเอง  ซ่ึงเด็กๆมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจอยา่งนอ้ยวนัละ 1 - 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
   - กิจกรรมวาดภาพระบายสี สีน ้า สีเทียน สีดินสอ 

- กิจกรรมหยดสี   เป่าสี   ละเลงสี 
  - กิจกรรมป้ัน ไดแ้ก่ ป้ันแป้ง ป้ันดินน ้ามนั 

   - กิจกรรมประดิษฐ์จากเศษวสัดุต่างๆและของเหลือใช้ ไดแ้ก่ ประดิษฐ์จานกระดาษ ประดิษฐ์
กระทงใบตอง ประดิษฐจ์ากแกนกระดาษ ประดิษฐจ์ากเศษผา้ 
  - กิจกรรมพบั  พบักระดาษเป็น  บา้น  โรงเรียน  สัตว ์ ดอกไม ้
  - กิจกรรมร้อย  ร้อยลูกปัด  ร้อยเชือก 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินผลการด าเนินงาน  พบวา่ 
  1. นกัเรียนร้อยละ 96.70 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 
  2. นกัเรียนร้อยละ 97.50 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
  3. นกัเรียนร้อยละ 90.83 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสม 
  4. นกัเรียนร้อยละ 100 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  5. นกัเรียนร้อยละ 95.80 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวับ่งช้ีของ 
มาตรฐานท่ี 5 โดยด าเนินการดงัน้ี 
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5.1 ครูเขา้ใจปรัชญา   หลกัการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น      
การจดัประสบการณ์ 
  ครูศึกษาหลกัสูตรปฐมวยั ท าความเขา้ใจในปรัญญา หลกัการ เป้าหมาย สาระการเรียนรู้ และ เช่ือมโยง
ความรู้ ความเขา้ใจสู่การจดัท าแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้   ครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและการเขียน
บนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคลในแบบบนัทึกพฤติกรรม และเขียนรายงานพฤติกรรมนกัเรียนลงใน
สมุดบอกข่าวเพื่อแจง้ให้ผูป้กครองไดท้ราบ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง และมีการประเมินพฒันาการตามหัวขอ้ต่างๆใน
แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน   ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ภาคเรียนละ   3 คร้ัง 

 5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อฝึกทกัษะกระบวนการคิดของ
นกัเรียน 
 ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ตรงตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
น่าสนใจ กระตุน้ทกัษะกระบวนการคิด เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือกท ากิจกรรมท่ีสนใจ และมีส่วนร่วมในการน า
ส่ือจากท่ีบา้น มาจดัมุมการเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนๆ ในห้องเรียน   ครูจดัให้มีส่ือการเรียนรู้  ใบงาน ท่ีหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
          ครูท าการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวยัและจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
ครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น  ผ่านกิจกรรมรวมพลงัสร้างสรรคก์ารเรียนรู้    โดยใช้การสอนแบบ MDLC ผ่าน
กระบวนการ See-Judge-Act ท่ีเป็นกระบวนการสอนอยา่งเป็นขั้นตอน ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้วา่เรียนอะไร 
เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงเด็กแต่ละคนจะมีการเรียนรู้ไดแ้ตกต่างกนั และไตร่ตรองส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ เพื่อสรุปองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 
  5.3 ครูบริหารการจดัชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก  
             ครูบริหารจดัการชั้นเรียนด้วยการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ กระตุน้ความสนใจของ
นกัเรียน มีมุมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ โดยส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งส่ือของจริง ของ
จ าลอง ใหเ้ด็กเกิดความอบอุ่น และไวว้างใจ เป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งครูกบัเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็น
ผูส้ร้างขอ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนั เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบติัตามกติกาท่ีตนเองมีส่วนร่วม  สร้างให้เด็กมีวินยัใน
ตนเอง โดยท่ีทุกคนจะตอ้งช่วยกนัในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องน ้ า และลานเล่น ปฏิบติั
เป็นกิจวตัรประจ าวนัในดูแลตนเอง การเก็บและเรียงกระเป๋า รองเทา้ อุปกรรณ์การเรียน เขา้ท่ีดว้ยตนเอง การส่งงาน 
ส่งการบา้น ตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเอง ซ่ึงครูจะแสดงความช่ืนชมเม่ือเด็กๆสามารถปฏิบติัตามกฏเกณฑ์
และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  
      ครูใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัประสบการณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่วมในการน าส่ือการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ส่ือของจริง ของจ าลอง 
หนงัสือ จากบา้นมาแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนๆนอกจากน้ีโรงเรียนยงัส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีของ
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ครู สนบัสนุนให้ครูคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมผา่นระบบ Internet  มีการติดตั้งเคร่ือง Projector ในห้องเรียน เพื่อให้ครู
ใชเ้ป็นส่ือในการสอน ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เพิ่มมากข้ึน เป็นไปตามการสอนในแนวทาง Teach Less Learn More  
การจดัอบรมการใชโ้ปรแกรมต่างๆท่ีฝ่าย IT จดัข้ึน ท าให้ครูสามารถสร้างส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน า
เทคโนโลยมีาใชก้บันกัเรียนเพิ่มมากข้ึน  

5.5 ครูมีการสังเกตและเขียนบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล   
      มีการเขียนประเมินพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนลงในสมุดบอกข่าวเล่าเร่ือง เพื่อเป็นการส่ือสารให้

ผูป้กครองไดท้ราบว่าลูกมีพฒันาการเป็นอยา่งไรภาคเรียนละ 1คร้ัง  มีการประเมินพฒันาการตามหวัขอ้ต่างๆ ภาค
เรียนละ  3 คร้ัง  รวมถึงมีการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มาเยีย่มชมหอ้งเรียนปีการศึกษาละ 1 คร้ัง และสรุปรายงาน
ผลการพฒันาของเด็กแก่ผูป้กครองเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนักบัครู 

ครูไดว้างแผนและปรับปรุงจดัระบบการประเมินพฒันาการเด็กให้ครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นคือ 
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติปัญญา เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยมีการบนัทึกพฒันาการ และ
พฤติกรรมของเด็ก สรุปความกา้วหน้าและส่งเสริมพฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคล โดยมีการรายงานผูป้กครอง
เป็นระยะ 

5.6 ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการจดัประสบการณ์ 
      ครูมีงานวจิยัในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เร่ือง มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีเป็น Best 

Practice ระหวา่งครูผูส้อน และน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาเด็กและปรับปรุงการจดัประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
5.7 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา   

       โรงเรียนไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อกระตุน้ความสนใจของเด็ก ในห้องเรียนจะมีพื้นท่ี
เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีครูกบัเด็กๆ ร่วมกนัจดัมุมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ มีส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์หลากหลาย ท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็กได้ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เหมาะสมตามวยัและมีความปลอดภยั 

5.8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง 
      ครูแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อเด็กและผูป้กครอง สอบถามและรับฟังความคิดเห็น พดูคุยดว้ยความเป็นมิตร 

แสดงน ้าใจไมตรี ยิม้แยม้ แจ่มใส อยา่งสม ่าเสมอ เปิดโอกาสให้ผูป้กครองแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กเพื่อร่วมกนั
ปรับพฤติกรรมและพฒันาเด็ก และจดัให้มีผูป้กครองเครือข่าย เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเสริมในหน่วย
การเรียนรู้ต่างๆใหก้บันกัเรียน   

5.9 ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถ ในดา้นการศึกษาปฐมวยั 
     โรงเรียนมีการคดัเลือกครูท่ีมีวุฒิ และความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั สามารถ เช่ือมโยง

หลกัสูตรสู่กระบวนการจดักิจกรรมประสบการณ์ และจดัให้ครูไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองดว้ยการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ อบรม และสัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อน ามาพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถและน ามาจดั
กิจกรรมใหเ้กิดความหลากหลาย และกระตุน้ความสนใจของเด็กมากข้ึน 

5.10 ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก     
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        ครูมีการจดัท าขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พฒันาการของเด็กทั้งทางดา้นร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการท ากิจกรรม ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ท่ีมีการบนัทึกเป็นระยะๆ และน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก อยา่งต่อเน่ือง 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินผลการด าเนินงาน   พบวา่ 
1. ครูร้อยละ 100 เขา้ใจปรัชญา หลกัการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 
2. ครูร้อยละ 100 จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและสามารถ 

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3. ครูร้อยละ 100 บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก 
4. ครูร้อยละ 90 ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  
5. ครูร้อยละ 100 ใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลาย และสรุปรายงานผลการ

พฒันาของเด็กแก่ผูป้กครอง 
6. ครูร้อยละ 100 ท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ  

จดัประสบการณ์ 
7. ครูร้อยละ 100 จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  
8. ครูร้อยละ 100 มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง 
9. ครูร้อยละ 100 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และได้รับการสนับสนุนความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวยัดว้ยการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง/ปี 
10. ครูร้อยละ 100 จดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก 
 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
วธีิการพฒันา 

ผูบ้ริหารได้ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจดัการศึกษาตามตวับ่งช้ีทั้ง 6 ท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานท่ี 6 ดงัน้ี 
 6.1 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
       ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ ปรัชญา แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยัไดอ้ย่าง
ชัดเจน จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวยัเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีการประชุมช้ีแจง
แนวนโยบายแก่ผูป้กครองเพื่อสร้างความเขา้ใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 6.2 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั  
        ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์ ริเร่ิมน าแนวคิดและวธีิการใหม่ๆในการจดัการศึกษาน าสู่ศตวรรษท่ี 21    
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สามารถบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการวเิคราะห์   สังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ สู่การ
วางแผนพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั เพื่อเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเกิดการพฒันาครบ   
ทั้ง 4 ด้าน ด้วยการจดัอบรมบุคลากร และให้ความช่วยเหลือ กระตุน้ครูและบุคลากรในการพฒันาคุณภาพเด็ก
ปฐมวยั  

6.3 ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคิด 
ทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ     
       ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการใหข้อ้มูล ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประกอบการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน มีการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพฒันา และใช้ขอ้มูลจากการประเมินหรือผลงานวิ จยัมาใชใ้น
การบริหารจดัการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน เช่น การก าหนดโครงสร้างของการบริหาร ก าหนดบทบาทและ
หน้าท่ีของบุคลากรแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน มีการแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ   เพื่อเป็นแบบอยา่งให้บุคลากรน าไปใชใ้นการ
พฒันาผูเ้รียน  
 6.4 ผูบ้ริหารสามารถจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
       ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี โดย
เปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จ และร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ี เนน้การท างานเป็นทีม มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการและงานท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ตลอดจนมีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ท าใหบุ้คลากรมีความรู้สึกมัน่คงในอาชีพ และปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
      โรงเรียนก าหนดแผนการพฒันาครูและบุคลากรอยา่งชดัเจน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  มี

การนิเทศติดตามงานเป็นระยะ   จดัให้มีการอบรม / สัมมนาครูทั้งทางดา้นวิชาการและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
รวมทั้งเปิดโลกทศัน์ของครูโดยสนับสนุนบุคลากรให้ไปทศันศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู  ให้
ความส าคญัแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ มีการติดตาม ก ากบั ประเมิน และน าผลการประเมินไป
พฒันาหรือปรับปรุงศกัยภาพของครูและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  
 6.6 ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า   ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพและ
เตม็เวลา 

      ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าแนะน า   ค  าปรึกษาทางวชิาการ  และเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยั   ส่งเสริม
ให้ครูพฒันาและเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  สนบัสนุนให้ครูปฐมวยัไดศึ้กษาดูงานและเขา้รับการอบรมเพื่อ
น ามาใชใ้นการปรับกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพจริง  
ก าหนดใหค้รูท าวจิยัและน าผลการวจิยัไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

6.7 เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
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       ในทุกภาคเรียนโรงเรียนจะมีการประเมินความพึงพอใจในการจดัการศึกษา ซ่ึงมีการประเมินใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น ในระดบัปฐมวยั จะมีแบบประเมินความพึงพอใจให้ผูป้กครองประเมิน ส่วนนกัเรียนเก่าฯ 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยมีการประชุม อภิปรายและสรุปผลการจดั
การศึกษาของโรงเรียนออกมาในรูปของรายงานการประชุม 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินผลการด าเนินงาน และประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการ  พบวา่ 

 1. ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ในระดบัดีมาก  
 2. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็กปฐมวยัในระดบัดีมาก 
 3. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น
วชิาการและการจดัการ ในระดบัดีเยีย่ม  
 4. ผูบ้ริหาร สามารถจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ใน
ระดบัดีเยีย่ม  
 5. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ ในระดบัดีเยีย่ม  
 6. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพและเต็ม
เวลา ในระดบัดีมาก  
 7. ร้อยละ 92.55 ของผูป้กครองและ ชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัดีมาก 

 
มาตรฐานที ่7 แนวการจัดการศึกษา 
วธีิการพฒันา 
 ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งช้ีทั้ง 5 โดยผา่นกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฎิบติัได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
             โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรปฐมวยัโดยมีผูบ้ริหาร ครู  ผูป้กครองร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และเป้าหมายของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง มีการท าแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การนิเทศ 
การประเมินผล และการสรุปผลตลอดปีการศึกษา  

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 
                   โรงเรียนมีระบบกลไกในการจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ  สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์ฯ คุณครู 
และผูป้กครองเครือข่าย มีวารสาร MD News สมุดบอกข่าว  มีการนิเทศ  การประเมินพฒันาการนกัเรียน  มีการ
วางแผนและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ  

7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
      ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในหน่วยการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม 

สังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยกนั โรงเรียนไดจ้ดัท า CD ภาคเรียนละ 2 แผน่เพื่อให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรม
ต่างๆ ของนกัเรียน 



 

60 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
             ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมวนัสุขอนามยั กิจกรรม Family Day กิจกรรมสังคมเป็นสุขทุก
อาชีพช่วยกนั กิจกรรมเอกลกัษณ์ไทย และกิจกรรมเล่านิทาน 

7.5 จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาการเด็กอยา่งรอบดา้น 
              โรงเรียนมีสถานท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีบริเวณท่ีเอ้ือส าหรับการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียน มีส่ือการเรียนรู้ทั้งของจริงและของจ าลอง รวมทั้งมีหอ้งพยาบาลท่ีทนัสมยั 

 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินผลการด าเนินงาน พบวา่ 
 1. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสามารถน าสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัดีเยีย่ม 
 2. ระบบและกลไกของโรงเรียนท่ีสร้างการมีส่วนร่วมจากผูป้กครองและชุมชน มีประสิทธิภาพในระดบั   
ดีมาก 
 3. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมของโรงเรียน ในระดบัดีเยีย่ม 
 4. โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย ในระดบัดีเยีย่ม 

5. ส่ิงอ านวยความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน เอ้ือต่อการพฒันานกัเรียนอยา่ง
รอบดา้น ในระดบัดีเยีย่ม 
 
มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใช้หลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน  นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการให้บรรลุตามตวับ่งช้ีในมาตรฐานท่ี 8 
ดงัน้ี 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
      โรงเรียนแต่งตั้งคณะท างานในการจดัท าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ และมาตรฐานท่ี

ตอ้งการให้เกิดข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจาก
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั  มาตรฐานคุณภาพเด็กตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา นโยบายและจุดเนน้ของหน่วยงานตน้สังกดั และอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก 
โดยค านึงถึงศกัยภาพของเด็ก ศกัยภาพของโรงเรียน บริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัประชุมคณะท างาน
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน และเพื่อให้เห็นการพฒันาอย่างชัดเจน โรงเรียนจึงก าหนด
มาตรฐานท่ีต่อเน่ือง 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2558 – 2560   เป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนผา่น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน น ามาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ พร้อมทั้งประกาศให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
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8.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
        โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน  โครงการ กิจกรรม 
วธีิการ งบประมาณ และผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน สอดรับกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้โดย
มีการก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงาน 5 ปี (ปี 2556 -2560) เพื่อใชเ้ป็นแผนแม่บทในการด าเนินงาน ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิด วเิคราะห์ และพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ และมีการน าแผนพฒันาการจดัการศึกษาสู่
การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้  ปีการศึกษา 2559 น้ี เป็นปีท่ี 4 ของการด าเนินการตามกรอบของ
แผนพฒันาโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตระหนกัเสมอว่า พนัธกิจท่ีส าคญัของโรงเรียนในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้ด าเนินการจนบรรลุผล ดังนั้นการด าเนินงานท่ีสะท้อน
ความส าเร็จท่ีชัดเจน คือ การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ และก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีสู่
การปฏิบติัตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้ โดยมีการก ากบั  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเม่ือส้ินภาคเรียน และจดัท ารายงานการประเมินภายใน
เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัเม่ือส้ินปีการศึกษา 
 8.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ 
       โรงเรียนมีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการจดัท าระบบสารสนเทศ และใช ้IT ในการจดัการระบบขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน  ครอบคลุมทั้งดา้นการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคลากร 
และการบริหารงานทัว่ไป รวมทั้งงานสนบัสนุนอ่ืน ๆโดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ขอ้มูลจึงเป็น
ปัจจุบนัพร้อมให้บริการ มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนให้แก่
ผูป้กครองและผูเ้ ก่ียวข้องในหลากหลายวิธี ได้แก่ การส่ือสารผ่านทางวารสารของโรงเรียน  ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ทาง SMS และทาง Website ของโรงเรียน ซ่ึงนกัเรียน ผูป้กครองและครูสามารถเขา้ไป
ติดตามข่าวสารทาง website ไดต้ลอดเวลา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลไปพฒันางานสารสนเทศของโรงเรียนต่อไป  
 8.4  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         โรงเรียนมีการด าเนินการติดตามตรวจสอบความกา้วหน้าของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั โดย
ก าหนดคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ หัวหน้างานปฐมวยั ในการรับผิดชอบด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัทั้งระดบับุคคลเป็นระยะๆ และระดบัสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
และก าหนดคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยครูท่ีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ประเมินคุณภาพภายใน ดว้ยวิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย กรรมการบริหารโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียน   พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นอกจากน้ีมีการเตรียมการและพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึงโรงเรียนได้รับการการตรวจติดตามประเมินผลการจดั
การศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา จากสังกดัส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เม่ือ
วนัพฤหสับดีท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (สช.จะประเมินทุก 3 ปี) 
 8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

      โรงเรียนน าผลจากการประเมินตนเองจากปีท่ีผ่านๆมา  และผลการประเมินภายในจากหน่วยงาน       
ตน้สังกดั  รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 จากสมศ. มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อเลือกสรร
ขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา ซ่ึงครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนทั้ง 4 ดา้น โดยจดัให้มีการประชุมและ
ใชก้ระบวนการ Continue - Start - Stop ถึงส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการ เพื่อน ามาวางแผนในการบริหารจดัการศึกษาในปี
ต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 8.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
       โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีซ่ึงเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีมีการประเมินอตัลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกควบคู่กนัไป เป็นการสะทอ้นถึงคุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียน โดยใช้แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีสาระครอบคลุมการด าเนินงานของโรงเรียน ความส าเร็จ ช่ือเสียง อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์
ของโรงเรียน โดยความร่วมมือในการด าเนินการของบุคลากรทุกฝ่าย และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนใหค้วามเห็นชอบ เพื่อน าเสนอหน่วยงานตน้สังกดั และเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
 

ผลการด าเนินการ 
 โรงเรียนไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย ทั้งชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สะทอ้นถึงคุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจดั
การศึกษาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  ตรงตามตวับ่งช้ีดงัน้ี 
 1. การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความชัดเจน ทุกมาตรฐานมีการก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 
 2. การจดัท าและด าเนินการตามแผนการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยูใ่น
ระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 
 3. การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอยู่
ในระดบัคุณภาพดีมาก 
 4. การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานตน้สังกดั (สช) อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 
 5. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา อยา่งต่อเน่ือง
อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสร้าง   ส่งเสริม   สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมต่างๆ และพฒันาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งช้ี ของมาตรฐานท่ี 9 ดงัน้ี  
 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
  โรงเรียนจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั เพื่อพฒันาการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวยั โดยจดั
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีประกอบดว้ยมุมต่างๆเพื่อให้นกัเรียนเลือกเรียนรู้อยา่งอิสระ เช่น      
มุมภาษา  มุมคณิตศาสตร์ มุมบล็อค มุมศิลปะ  มุมวิทยาศาสตร์ มุมธรรมชาติน่ารู้ และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
เช่น ห้องสมุด บริเวณสถานท่ีรอบโรงเรียน ลานเล่นและสนามเด็กเล่น  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการเล่น       
การทดลอง  นอกจากนั้นแลว้โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพและกิจกรรม Brain Gym  เพื่อให้เด็กได้
พฒันาสมองและสมาธิในการท างาน  สามารถบริหารร่างกายและจิตใจให้มีความมัน่คงและผ่อนคลายความตึง
เครียด  และเปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีสนใจเรียนในโครงการแหล่งเรียนรู้ในเวลาหลงัเลิกเรียน โดยเลือกเรียนตามท่ี
ตนเองสนใจ เช่น เรียนรู้สนุกกบัสีสรร  เรียนรู้อาหารผา่นคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์เร่ืองของขา้ว  
 โรงเรียนไดส้นบัสนุนและส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายใน เช่น การเรียนรู้จากครูดว้ยกนัเองท่ีเป็น Best Practice  กิจกรรม Professional  Development  กิจกรรม        
การฟ้ืนฟูจิตใจและจิตอิสระ  กิจกรรม Brain Gyms และจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม
และสัมมนาตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนทศันศึกษา/ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   
  โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาผา่นกิจกรรมต่างๆ  มีการประชุมครู
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัระหวา่งครูในทีมชั้นและต่างระดบัชั้น  มีการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน
กบัครอบครัวเพื่อการพฒันาเด็กใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัโดยส่ือสารผา่นทางสมุดบอกข่าวเล่าเร่ือง จดหมาย วารสาร 
MD News และ Website ของโรงเรียน  นอกจากน้ีมีการจดัประชุมผูป้กครองและ เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามี    
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมส าหรับเด็กๆ  โดยมีสมาคมผูป้กครองและครูฯ  สมาคมนกัเรียนเก่าฯ  และเครือข่าย
ผูป้กครองช่วงชั้นปฐมวยัสนบัสนุน และร่วมจดักิจกรรมในการพฒันาการเรียนรู้ของเด็กๆในระดบัปฐมวยั 
 

ผลการด าเนินงาน 

จากการประเมินผลการด าเนินงาน  พบวา่ 

  1.โรงเรียนด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กๆ ทุกโครงการและกิจกรรม 
ท่ีจดัข้ึนส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

2.โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อน าความรู้มาใชป้ระโยชน์และเผยแพร่
ความรู้  เป็นท่ีพึงพอใจของชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ในระดบัดีเยีย่ม 
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มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่10  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวสัิยทศัน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนได้มีการจดัการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทศัน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวยั ดงัต่อไปน้ี 
 10.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทศัน์ และจุดเน้นการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
         อตัลกัษณ์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั คือ Serviam (ขา้พเจา้จะรับใช้) มุ่งหวงัให้เด็กๆพฒันา
ตนเองเต็มศกัยภาพพร้อมท่ีจะรับใชผู้อ่ื้นตามความสามารถท่ีพึงกระท าได ้โดยมีการปลูกฝัง Serviam ผา่นกิจกรรม
การเรียนรู้ในคาบจริยธรรมค าสอน ในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ และสอดแทรกในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของ
เด็กๆ เช่น การแบ่งปันของเล่นของใช้ให้กับเพื่อน การอาสาพาเพื่อนท่ีป่วยไปส่งห้องพยาบาล การสมคัรเป็น
หวัหนา้หอ้งเพื่อช่วยเหลือดูแลเพื่อน เป็นตน้ 
        นอกจากน้ีเด็กๆไดร่้วมแบ่งปันในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแบ่งปันฉันพี่น้องท่ีเด็กๆจะน าเงินมา
บริจาคให้แก่ผูย้ากไร้เป็นประจ าทุกวนัศุกร์ การพูดเชิญชวนพี่ๆนักเรียนระดบัชั้นประถมและมธัยมร่วมแบ่งปัน
ตุ๊กตาให้แก่เด็กท่ีด้อยโอกาสเน่ืองในวนัฉลองพระคริสตสมภพและร่วมกนับริจาคผา้ห่มให้แก่ผูย้ากไร้ในช่วง      
ฤดูหนาว เด็กๆยงัไดมี้โอกาสร่วมแบ่งปันในกิจกรรมของนกัเรียนระดบัชั้นอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมยวุกาชาดสัมพนัธ์ของ
นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยน าของเล่น ของใช้มาบริจาคให้ขายในร้านขายของมือสอง กิจกรรม 
ตลาดนดัเพื่อน้องของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเขา้ร่วมอุดหนุนร้านคา้ต่างๆเพื่อน ารายไดช่้วยเหลือ
การกุศล การบริจาคของเล่นของใชใ้นงานวนัสวยไดกุ้ศล   ในขณะท่ีเครือข่ายผูป้กครองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
สร้างบรรยากาศของการรักและรับใช้ในหลายกิจกรรม เช่น โครงการอาสาจราจร ท่ีผูป้กครองมาช่วยดูแลรับ
นกัเรียนลงจากรถทุกเชา้ กิจกรรมสังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยกนั ท่ีผูป้กครองมาให้ความรู้และปลูกฝังให้นกัเรียน
ช่วยเหลือสังคม 

10.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
        การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของโรงเรียน เป็นท่ี         

พึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชน 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในทุกกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั โดยไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากร ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และ
ชุมชน ส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

2. เด็กร้อยละ 99.17  บรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน  และร้อยละ 99.11  ของ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการในระดบัดีเยีย่ม 
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มาตรฐานด้านการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่11 การพฒันาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 
วธีิการพฒันา 
 11.1 จดัโครงการ กิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบาย เก่ียวกบัการจดัศึกษาปฐมวยั 

        โรงเรียนมีการด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ี
สอดคลอ้งตามแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาระดบัปฐมวยั และค่านิยม 12 ประการ  ดงัต่อไปน้ี 

- กิจกรรมประชาธิปไตยในหอ้งเรียน  ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีและการปฏิบติัตน
เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศในระบอบประชาธิปไตยผ่านการให้ความรู้และการลงมือปฏิบติัจริงในการเลือกตั้ง
หวัหนา้หอ้ง 

- กิจกรรมกีฬาซิสเตอร์แอนเจลา  มุ่งให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรง   ส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคี  และมีน ้าใจนกักีฬา 

- กิจกรรมสังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยกนั  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัอาชีพ
รอบตวัโดยไดรั้บความร่วมมือจากเครือข่ายผูป้กครองเป็นวทิยากรใหค้วามรู้ มีการสาธิต และเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ลงปฏิบติั    พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีความซ่ือสัตยแ์ละคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้อยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี
ความสุข 

 11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
        จากการด าเนินงานกิจกรรมประชาธิปไตยในห้องเรียน  กิจกรรมกีฬาซิสเตอร์แอนเจลา  และกิจกรรม
สังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยกนั  พบวา่ ทุกกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นระดบัดี 
 

ผลการด าเนินการ 
1. โรงเรียนจดักิจกรรมท่ีตอบสนองต่อนโยบายท่ีเก่ียวกบัการจดัศึกษาปฐมวยั และแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษา  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 95.00  
 2. ร้อยละ 95.27  ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่

สถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา  
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :    ดีเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนมีการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร ดว้ยการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นไป
ตามศกัยภาพของผูเ้รียน  ในระดบัประถมศึกษาเน้นเร่ืองของการอ่านออก เขียนไดต้ั้งแต่ระดบัป.1 และเน้นการใช้
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ค าถามเพื่อพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ส่วนในระดับมธัยมศึกษาจดัให้มีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนดัและความสามารถของผูเ้รียนทั้งดา้นภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
สังคมศาสตร์  ศิลปะและดนตรี   เช่น รายวิชาภาษาจีน  ภาษาฝร่ังเศส   การเขียนภาษาองักฤษอย่างสร้างสรรค ์  
ประวติัศาสตร์การเมืองอเมริกนั   เทคนิคศิลปะ  นาฏศิลป์พื้นเมืองระบ าส่ีภาค  และมีรายวิชาท่ีบูรณาการขา้มกลุ่ม
สาระ เช่น  รายวิชาภาษาองักฤษเสริมทกัษะ (Art)   ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ (SAT)   เทคโนโลยีทางดนตรี  และ
พฒันาสู่สากลโดยเปิดวชิาเลือกและกิจกรรมซ่ึงสร้างความรู้และทกัษะอนัเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเรียนรู้ชีวติในพหุวฒันธรรม  เช่น รายวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตน้ ครูทุกคนใชเ้ทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนการสอน ใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การใชโ้ปรแกรม Maths-Whizz  เพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้น
คณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล และจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ตามการศึกษาคาทอลิกท่ีให้ความส าคญัทั้ง Head , Heart และ Hand จดัการ
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงโดยใช ้ Project based , Problem based และ Cooperative Learning และจดัสอนวิชา                                                                                                                             
ค  าสอนคริสตศาสนาและจริยศึกษาอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ โดยใหค้วามส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนท่ีเนน้ความรู้
คู่คุณธรรม  ส่งเสริมความงอกงามทางสติปัญญาของผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้ ความจริง การใฝ่รู้และเปิดใจต่อ
การพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  โดยจัดให้มีโครงการหลักสูตรและกระบวนการเ รียนการสอนซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมพฒันาหลกัสูตรเจาะลึกและสร้างความต่อเน่ืองของเน้ือหาสาระระหว่างชั้นเรียน   พฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาและวางแนวทาง TLLM (Teach Less Learn More) ให้หลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา
มีความต่อเน่ืองของเน้ือหาระหว่างชั้นเรียนและลดความซ ้ าซ้อน  มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระเพื่อปรับ
กระบวนการเรียนรู้ภายใตแ้นวคิด TLLM  บูรณาการคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระวิชาและทุกกิจกรรมเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าท่ีดีงาม รู้เท่าทนัความเป็นไปของโลก
และพหุวฒันธรรม  เป็นพลเมืองท่ีมีความรับบผิดชอบ เกิดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตดัสินด้วยมโนธรรมท่ี
เท่ียงตรงและมีทกัษะชีวิต  ร่วมรณรงค์ในประเด็น “ใจเมตตา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกบัเพื่อนมนุษย ์(Kindness and 
Empathy)” ผา่นทางกิจกรรมเสริมต่างๆ  เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดถึงผูอ่ื้น  เอาใจเขาใส่ใจเรา  เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย ์ 
มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ในความตอ้งการ ความจ าเป็น ความสุขและความทุกข์ของผูอ่ื้นและพร้อมท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนั  ซ่ึงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการก ากบัติดตามประเมินการใชห้ลกัสูตรสม ่าเสมอทุก
ภาคเรียนและครูมีงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนน าสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืของผูเ้รียน  
 

ผลการด าเนินงาน  
 จากการประเมินผล พบว่า ผูเ้รียนสามารถอ่านออกไดค้ล่องและเขียนส่ือสารไดดี้ตามมาตรฐานในแต่ละ
ระดบัชั้น รู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ตามหลกัประชาธิปไตย ตั้งแต่การริเร่ิม วางแผน ด าเนินงานและประเมินผล  
กลา้แสดงออก และ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั พูดคุยวิเคราะห์และสรุปสังเคราะห์ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับในความแตกต่าง รู้เท่าทนัส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว   
รู้และตระหนกัถึงโทษและพิษภยัต่างๆ รู้จกัดูแลตนเองตนเองใหมี้สุขภาพแขง็แรง รักษาสุขภาพอนามยัส่วนตนและ
เขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   
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และส่ิงแวดลอ้ม ใชท้กัษะการไตร่ตรอง ในการตดัสินใจท่ียืนหยดัการปฏิบติัความดีงามบนบรรทดัฐานของศาสนา
และศีลธรรมอนัดีและร่วมสร้างสรรคกิ์จกรรมรับใชส้ังคม ร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กล่าวคือ ผูเ้รียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดซ่ึงได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร   ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ระดบัดีข้ึนไป รวมถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หเ้กิดแก่ผูเ้รียน เป็นท่ีประจกัษด์งัต่อไปน้ี 
 
 

ตารางที่ 30 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน                     
ปีการศึกษา  2559 จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 144 143 1 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 145 145 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 142 140 2 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 145 145 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 146 145 1 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 142 141 1 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 140 138 2 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 148 146 2 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 142 141 1 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 177 174 1 2 0 98.87 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 166 161 2 3 0 98.19 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 169 162 3 4 0 97.63 

ร้อยละเฉลีย่ 99.56 
 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
ปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมมีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
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ตารางที ่31  แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2559 
                     

ระดับช้ัน 
จ านวน นักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียน(คน) 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีเยีย่มขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 144 143 1 0 0 99.31 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 145 144 1 0 0 99.31 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 142 140 2 0 0 98.59 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 145 143 2 0 0 98.62 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 146 144 2 0 0 98.63 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 142 142 0 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 140 139 1 0 0 99.29 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 148 146 2 0 0 98.65 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 142 140 2 0 0 98.59 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 177 174 3 0 0 98.31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 166 165 1 0 0 99.40 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 169 166 3 0 0 98.22 

ร้อยละเฉลีย่ 98.91 
  

 จากตารางแสดงให้เห็นวา่สมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559  มีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 

 

ตารางที ่32  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- มธัยมศึกษาปีท่ี 6   จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 144 144 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 145 142 3 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 142 140 1 1 0 99.29 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 145 141 3 1 0 99.31 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 146 144 2 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 142 139 1 2 0 98.59 
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ระดับช้ัน 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 140 139 1 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 148 144 3 1 0 99.32 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 142 138 2 2 0 98.59 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 177 170 4 3 0 98.31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 166 159 5 2 0 98.80 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 169 160 6 3 0 98.22 

ร้อยละเฉลีย่ 99.20 
 

 จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559   มีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 

ตารางที ่33 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดบัดีข้ึนไป 
         (สูงกวา่ขีดจ ากดัล่าง) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 
 

2.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบระดับดีขึน้ไป (สูงกว่าขีดจ ากดัล่าง)   
ร้อยละ
ของทั้ง  
3 ระดับ 

ประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 มัธยมศึกษาปีที ่6 
จ านวนนร. สอบ 142 คน   จ านวนนร. สอบ 141 คน   จ านวนนร. 

ได้ ร้อยละ ได้ ร้อยละ สอบ ได้ ร้อยละ 
ภาษาไทย 134 94.37 132 93.62 164 150 91.46 93.06 
คณิตศาสตร์ 136 95.77 129 91.49 165 138 83.64 89.96 
วทิยาศาสตร์ 131 92.25 124 87.94 164 127 77.44 85.46 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 141 99.30 132 93.62 165 142 86.06 92.63 
ภาษาองักฤษ 141 99.30 141 100.00 165 163 98.79 99.33 
ร้อยละเฉลีย่ทุกกลุ่มสาระ 96.20 93.33 87.48 91.69 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้ เรียนป.6 
ม.3 และม.6 ที่มีผลการ
ทดสอบระดบัด ี

92.34 

  

   

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดบัดีข้ึนไป       
(สูงกวา่ขีดจ ากดัล่าง) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
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จุดเด่น 
  1. ผูเ้รียนมีทกัษะในการสังเกต อ่าน ฟัง ดู พดู เขียน สามารถตั้งค  าถามเพื่อคน้หาความรู้เพิ่มเติม รักการอ่าน 
และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะจากทางส่ือเทคโนโลยี ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ด้วยกนัเป็น และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สร้างและน าเสนอผลงานได้
อยา่งน่าช่ืนชม  ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม มีคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวา่ระดบัชาติทุกรายวชิา  
             2. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ สามารถน าเสนอผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ มีขั้นตอนในการ
น าเสนอวิธีคิดหรือวิธีแก้ปัญหาท่ีตนใช้ได้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งด้วยวาจา เขียนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร รวมทั้งใช้เทคโนโยลีช่วย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดี สามารถร่วมกนัวางแผนงานและด าเนินการจน
บรรลุความส าเร็จ มีความมุ่งมัน่ ท างานอยา่งมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

3. ผูเ้รียนสุขภาวะท่ีดี  มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์   ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติมีเหตุมีผล มี
ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละ มี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
  4. ผูเ้รียนรู้จกัป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมัน่ใจในการแสดงออกอยา่งเหมาะสม มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี รู้จกัให้เกียรติผูอ่ื้น   ผูเ้รียนมีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ยอมรับความ
คิดเห็น และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

5. นกัเรียนรู้จกักาลเทศะ มีมารยาท ในการเขา้ร่วมพิธีการ การฟังวทิยากร และการประชุมต่างๆ 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. การสร้างนิสัยรักการอ่านใหก้วา้งขวาง และเขม้ขน้ยิง่ข้ึน ใหเ้ป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 2. การกระตุน้ให้นกัเรียนใส่ใจเตม็ท่ีกบัการมีวนิยั และรับผดิชอบต่อตนเองในการเรียนรู้ 
 3. การส่งเสริมในดา้นทศันคติท่ีดีต่อความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในการแสดงออกอย่างถูกกาลเทศะ
ดว้ยความเป็นผูมี้วฒันธรรมไทยอนังดงามในจิตใจ 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :    ดีเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนไดด้ าเนินการวเิคราะห์ผลการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา รวมทั้งวเิคราะห์โอกาส ขอ้จ ากดั และศกัยภาพ 
ของโรงเรียน เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดังปรากฏในแผนพฒันาโรงเรียน  ซ่ึงแสดงถึง
ทิศทางของการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคตท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน  โดย
การศึกษาขอ้มูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
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และการระดมความคิดเห็นจากการประชุมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ี
ดว้ยกระบวนการ Continue  - Start - Stop  โดยจดัให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานเม่ือส้ินภาคเรียน และร่วมกนั
ในการพิจารณาก าหนดเป้าหมายและปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา น าสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ภายใต้การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

                                               

ผลการด าเนินการ 
 1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
แผนการศึกษาชาติ  แผนการศึกษาคาทอลิกและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และชุมชน  
 2. โรงเรียนมีแผนด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา
วชิาการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน
สามารถจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนใหใ้ฝ่รู้ และมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัสมยั น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ   

3. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับผิดชอบต่อผล
การจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา   
 4. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจดัการท่ีเหมาะสม เป็นระบบและ 
ต่อเน่ือง  
  5. โรงเรียนสร้างความสัมพนัธ์และจดัตั้งเครือข่ายกบัองคก์รในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ พฒันาสังคมร่วมกนัทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองคก์รศาสนา โดยการเป็นตน้แบบในการส่งตวัแทนครูเป็นวิทยากรแบ่งปัน เผยแพร่และ
สร้างความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Reflective Pedagogy Paradigmท่ีใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ใหก้บัโรงเรียนคาทอลิกอ่ืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคาทอลิคอยา่งแทจ้ริง       
 

จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ มีรูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ เน้นการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ผ่านการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับชุมชน ใช้แนวคิดการพฒันาเชิงระบบของเดม่ิง  (PDCA)  รวมทั้ ง
กระบวนการ Continue-Start-Stop และ หลกัการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุงพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อการ
พฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษา ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ MDLCไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
จดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา และน าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
 

จุดทีค่วรพฒันาต่อไป 
 1. ควรจดัให้มีการอบรมครูใหม่ เพื่อสร้างความความเขา้ใจในหลกัการการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั

ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและการศึกษาอุร์สุลิน รวมทั้งกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ MDLC 
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 2. สรรหาการฝึกอบรมท่ีช่วยกระตุน้การแสวงหาการจดัการเรียนการสอนท่ีทา้ทายความสนใจของนกัเรียน 
กระตุน้ความคิด และการแสวงหาความรู้ของนกัเรียน 
 3. เพิ่มพูนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู เพื่อให้เป็น Professional Learning Community ท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :    ดีเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สนบัสนุนให้ครูไดรั้บการ
อบรมเสริมเพื่อพฒันาตนเองในทกัษะต่างๆ โดยด าเนินการในหลากหลายมิติ อาทิเช่น พฒันาหลกัสูตรในทุก
รายวชิาเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนแบบ “สอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้ให้มากข้ึน” (Teach Less Learn 
More)   มีการบูรณาการระหว่างวิชา   สอดแทรกคุณค่าพระวรสาร คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคท่ี์จะให้เกิดแก่ผูเ้รียน  ทั้งในการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ครูวางแผนการ
สอนแบบ MDLC และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง (See-Judge-Act)   โดยให้นกัเรียนฝึกปฏิบติั เพื่อเกิด
ประสบการณ์จริงและพฒันาเต็มตามศกัยภาพของผูเ้รียน  จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทกัษะการคิด ครูใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อสืบคน้ขอ้มูลและจดัท าส่ือการสอนในทุกรายวิชา จดักิจกรรมทศันศึกษา เชิญวิทยากรในทอ้งถ่ินมา
ใหค้วามรู้   ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ใช ้Rubric 
ในการประเมิน  มีการวิเคราะห์ขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Evana และโปรแกรม B-Index  เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงขอ้สอบให้มีคุณภาพและสามารถวดัความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนได้ นอกจากน้ีครู
ทุกคนจะไดรั้บการนิเทศภาคเรียนละ 1 คร้ัง และท างานวจิยัในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เร่ืองเพื่อน าผลไปปรับปรุง      
การจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 
1. ครูทุกคนมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ รวมทั้งการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

2. ร้อยละ 95.10 ของครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสติปัญญา 

3. ร้อยละ 91.18 ของครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน
มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

4. ร้อยละ 98.04 ของครูมีการศึกษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลใน 
การปรับปรุงการเรียนการสอน 
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 5. ร้อยละ 95.00  ของครูไดรั้บการนิเทศการจดัการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง และน าผลไปใชใ้นการ
ปรับปรุงพฒันา 
 
จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอนอยา่งเต็มความสามารถ จดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมการคิดดว้ยการใชค้  าถามแบบโสเครติส  โดยนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

จุดควรพฒันา 
 การท างานร่วมกนัของครูในกลุ่มสาระวิชา และทีมชั้นเรียน เพื่อพฒันาการสอนดว้ยความเขา้ใจถ่องแท ้
ในการเรียนการสอนแบบ “สอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้ใหม้ากข้ึน” (Teach Less Learn More) 
 
มาตรฐานที ่4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ  :    ดี 
กระบวนการพฒันา    
 โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ท่ีเป็นระบบ ดงัน้ี  

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  
2. จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  
3. จัดระบบการบริหารและการจดัการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
4. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนพฒันาการจดัศึกษา 
5. ด าเนินการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
7. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินภายใน  
8. ด าเนินการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  จดัประชุมคณะครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

น าเสนอผลการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นการรายงานประจ าปีการศึกษาท่ีผา่นมา และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานถึงจุดเด่น จุดควรพฒันา เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน  ซ่ึงโรงเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงจดัให้มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจแนวทางการ
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ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความ
เขา้ใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดบัปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบติัหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนและสพฐ. ภาคเรียนละ 1 คร้ัง จดัท าเคร่ืองมือให้นกัเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ครูประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคลตามแผนพฒันาฯ ท่ีวางไว ้คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อการพฒันาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
และกิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอยา่งมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และจดัท าแบบส ารวจความพึง
พอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนกัเรียน ผูป้กครองและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท่ีมีต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดบัดี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนอยูใ่นระดบัดี 
 

จุดเด่น 
 โรงเรียนตระหนกัถึงความส าคัญของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน จึงสร้างความเขา้ใจดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัคณะครูและบุคลากรทุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความชดัเจน เป็นประโยชน์ในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  การด าเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียน ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการท่ีเกิดจากความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
โรงเรียนควรมีการจดัเก็บขอ้มูลและภาพอย่างเป็นระบบมากข้ึน สามารถสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการใช้ 

งานไดท้นัที และมีการ Back Up ขอ้มูลอยา่งปลอดภยั 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียน     

จากการประเมินผลการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ในปีการศึกษา 2559 สามารถสรุประดบัคุณภาพตวับ่งช้ี
และระดบัคุณภาพมาตรฐานของระดบัปฐมวยัว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 
2553 (ปรับปรุงใหม่)  และระดบัคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 ไดด้งัแสดงในตารางท่ี 34 และตารางท่ี 35 

                                      
 
 
 
 



 

75 

ตารางที ่34  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2559 
 

 

มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 
จ านวน

นักเรียน /ครู 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่าน า้หนัก 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน    20 19.21 5 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่1 เดก็มพีฒันาการทางด้านร่างกาย   5 4.53 5 ดเียีย่ม 
1.1  มีน ้ าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์ 104 86.67 1.00 0.87 4 ดีมาก 
1.2  มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั 105 87.50 1.50 1.31 5 ดีเยีย่ม 
1.3  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 111 92.50 1.50 1.39 5 ดีเยีย่ม 
1.4  หลีกเล่ียงต่อภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 115 95.80 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่2  เดก็มพีฒันาการทางด้านอารมณ์และจติใจ   5 4.92 5 ดเียีย่ม 
2.1  ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 120 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
2.2  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 120 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
2.3  ควบคุมตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 120 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
2.4  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 115 95.83 2.00 1.92 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่3 เดก็มพีฒันาการทางด้านสังคม   5 4.94 5 ดเียีย่ม 
3.1  มีวนิยั รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ 120 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
3.2  มีความซ่ือสตัย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 119 99.16 1.00 0.99 5 ดีเยีย่ม 
3.3  เล่นและท างานกบัผูอ่ื้นได ้ 117 97.50 1.00 0.98 5 ดีเยีย่ม 
3.4  ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 116 96.70 1.00 0.97 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่4 เดก็มพีฒันาการทางด้านสตปัิญญา   5.00 4.82 5 ดเียีย่ม 
4.1  สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 116 96.70 1.00 0.97 5 ดีเยีย่ม 
4.2  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

117 97.50 1.00 0.98 5 ดีเยีย่ม 

4.3  มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 109 90.83 1.00 0.91 5 ดีเยีย่ม 
4.4  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 120 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
4.5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 115 95.80 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา    65.00 61.85 5 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  20.00 19.80 5 ดเียีย่ม 

5.1  ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

10 100.00 2.00 2.00 5 ดเียีย่ม 

5.2  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

10 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

หมายเหตุ  :   จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 120 คน  ครู 10 คน 
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มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 
จ านวน

นักเรียน /ครู 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่าน า้หนัก 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบัคุณภาพ 

5.3  ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก     10 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของเด็ก         

9 90.00 2.00 1.80 4 ดีมาก 

5.5 ครูใช้เคร่ืองมือวดัและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงาน ผลการพฒันาของเด็กแก่ผูป้กครอง    

10 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

5.6  ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและ 
ใชผ้ลในการปรับการจดัประสบการณ์ 

10 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

5.7  ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา     10 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
5.8  ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง 10 100.00 2.00 2.00 4 ดีมาก 
5.9  ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถใน ดา้นการศึกษาปฐมวยั 10 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
5.10 ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาเด็ก         

10 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 20.00 18.05 5 ดเียีย่ม 
6.1  ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 5 83.33 3.00 2.40 4 ดีมาก 
6.2  ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ
พฒันาเด็กปฐมวยั    

5 83.33 3.00 2.40 4 ดีมาก 

6.3  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ งด้านวิชาการและการ
จดัการ       

6 100.00 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 

6.4  ผู ้บริหารสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

6 100.00 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 

6.5 ผู ้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

6 100.00 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 

6.6  ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

5 83.33 3.00 2.40 4 ดีมาก 

6.7  เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

 92.55 2.00 1.85 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 แนวการจดัการศึกษา    20.00 19.20 5 ดเียีย่ม 
7.1  มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5 4.00 4.00 5 ดีเยีย่ม 

7.2  มีระบบกลไกให้ผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการ
จดัการศึกษาปฐมวยั   

 5 4.00 4.00 5 ดีเยีย่ม 

7.3  จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

 4 4.00 3.20 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 
จ านวนครู 
/ผู้บริหาร 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่าน า้หนัก 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบัคุณภาพ 

7 .4  ส ร้ างการ มี ส่วน ร่วมและแสวงหาความ ร่วมมือกับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน     

 5 4.00 4.00 5 ดีเยีย่ม 

7.5  จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น     5 4.00 4.00 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

5.00 4.80 5 ดเียีย่ม 

8.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา     5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 
8.2  จัดท าและด า เ นินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

                                                                                                                                                                                                                5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

8.3  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการ 

 4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

8.4  ติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมิน คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 5 0.50 0.50 4 ดีมาก 

8.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้ งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    

 5 0.50 
 

0.50 5 ดีเยีย่ม 

8.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    5.00 5.00 5 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามกีารสร้าง   ส่งเสริม   สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

5.00 5.00 5 ดเียีย่ม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

 5 2.50 2.50 5 ดีเยีย่ม 

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   

 5 2.50 2.50 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  5.00 5.00 5 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่10 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา   วสัิยทศัน์และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวยั  

5.00 5.00 5 ดเียีย่ม 

10.1 จดัโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์   และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 

10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานด้านการส่งเสริม   5.00 5.00 5 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่11 การพฒันาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพือ่ยกระดบัคุณภาพให้สูงขึน้  

 5.00 5.00 5 ดเียีย่ม 
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มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 
จ านวนครู 
/ผู้บริหาร 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่าน า้หนัก 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบัคุณภาพ 

11.1  จัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย 
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 

11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
ผลการประเมนิรวมทุกมาตรฐาน  100.00 96.06 5 ดเียีย่ม 

 
 

 สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั     คะแนนท่ีได ้ 96.06 

ระดับคุณภาพ 
   ระดบั 1     ระดบั 2     ระดบั 3    ระดบั 4      ระดบั 5 

     (ปรับปรุง)          (พอใช)้                  (ดี)                    (ดีมาก)               (ดีเยีย่ม) 
 

ตารางที ่35 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเ้รียน           
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

    

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

    

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

       
 

   

 

ระดับคุณภาพ 
   ระดบั 1      ระดบั 2      ระดบั 3        ระดบั 4  

     (ปรับปรุง)                  (พอใช)้                                (ดี)                                (ดีเยีย่ม) 
 
สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การจดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้จากผลการประเมินสรุปไดว้่า ไดร้ะดบัดีเยี่ยม ทั้งน้ีเพราะมาตรฐานท่ี 1    
คุณภาพของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั อยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัดี ทั้งน้ีโรงเรียนมีการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลายเป็นไปตามเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน 
จนมีผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนส่ือความทั้ง
ภาษาไทยและภาษองักฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  มีทกัษะในการท างาน วางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน สร้างสรรคผ์ลงาน
ดว้ยความภาคภูมิใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดดี้ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ในดา้นกระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหารซ่ึงมีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ   
มีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผล
การประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดในการพฒันาการจดัการศึกษาให้ดีข้ึน โดยมีครูจดักระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในระดบัดีเยีย่ม ดว้ยการออกแบบ และจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและบริบท
ของโรงเรียน พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ติดตาม และช่วยเหลือนกัเรียน
เพื่อพฒันาและแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล ประเมินผลดว้ยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ภายใตก้ารด าเนินงานตาม
ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ส่งผลให้ผูป้กครอง และชุมชนมี
ความมัน่ใจและพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในระดบัสูง 
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ส่วนที ่3 
สรุปผล แนวทางการพฒันาและความต้องการความช่วยเหลอื 

 
1.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
     ผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 ทั้ งในระดับปฐมวยัและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นท่ีน่าพอใจในระดบัดีเยีย่ม สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมถึงจุดเด่นและจุดพฒันา
ไดด้งัน้ี 
 

ระดับปฐมวยั 
  

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1. เด็กๆมีพัฒนาการด้านร่างกายเป็นท่ีน่าพอใจ มีทักษะการ

เคล่ือนไหวดีมาก เรียนรู้ทักษะต่างๆ และปฏิบัติได้อย่าง
คล่องแคล่ว มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและสามารถ
หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติดได ้

1. ขอความร่วมมือจากผูป้กครองบาง
ท่านให้ช่วยดูแลและพฒันาให้เด็กมี
การเจริญเติบโตสมวยั  
 

2. เด็กๆ มีความร่าเริง แจ่มใส มัน่ใจและกลา้แสดงออก 
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม กบัวยั มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง รักธรรมชาติ ช่ืนชมดนตรีและศิลปะ  

 

3. เด็กๆมีวินยั  รับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  เล่นและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้ เช่ือฟังค าสอนของพ่อแม่และครูอาจารย ์ รู้จกัน่ิง ฟัง 
สังเกต ถามตอบและปฏิบติัได ้ นบัเป็นพฒันาการดา้นสังคมท่ี
น่าพอใจ 

4. เด็กๆมีพฒันาการด้านสติปัญญา ด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ท่ีช่วยให้เด็กรู้จกัสังเกต แยกแยะ เช่ือมโยง ซกัถาม 
และแสวงหาค าตอบ จนเ กิดความคิดรวบยอด นับเ ป็น
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเร่ิมต้นจากประสบการณ์ น าสู่สาระ
ความรู้และการถ่ายทอดเป็นภาษาไดอ้ย่างดี เด็ก ๆ มีความสุข
เม่ือไดร่้วม Project Approach ในกิจกรรมการเรียน เร่ิมมีทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นรากฐาน
ส าคญัของ STEM และท่ีส าคญัพื้นความรู้ รวมทั้งประสบการณ์
น าสู่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ผูบ้ริหารมีความเข้าใจในปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวยั แสวงหาความรู้ และติดตามความเคล่ือนไหวในวง
การศึกษาปฐมวยัในระดบัสากล เพื่อให้ปฐมวยัของโรงเรียนมี
ความทนัสมัย อีกทั้งให้ความส าคญัของการสร้างรากฐานท่ี
มัน่คงในระดบัปฐมวยัและการเช่ือมรอยต่อกบัประถมศึกษา 

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอย่างมีระบบผูบ้ริหารใช้
หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันั้นครูในระดบัปฐมวยัจึง
ได้รับโอกาสในการสร้างทกัษะ และพฒันาตนเองเพื่อการจดั
การศึกษาในโรงเรียนให้มีเอกภาพอยูใ่นทิศทางเดียวกนั โดยมี
แผนพฒันาโรงเรียน  (2556-2560) ก ากับ ภายใต้การให้
ค  าปรึกษาและเอาใจใส่ในการจดัการศึกษาเต็มศกัยภาพและเต็ม
เวลาจากผูบ้ริหาร  และคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. ครูมีความเขา้ใจในหลกัการการจัดการศึกษาปฐมวยั รวม ทั้ง
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและการศึกษาอุร์สุลิน ผนวกกับ
ความเข้าใจในธรรมชาติของปฐมวยั จึงสามารถประยุกต์ใช้
หลกัสูตรปฐมวยัในการจดัประสบการณ์ใหเ้ด็ก ๆ ไดอ้ยา่งดี 

4. ครูมีการประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือและท างานร่วมกัน
อย่างมีทิศทาง แผนการจัดประสบการณ์จึงสอดคล้องกับ
หลกัสูตร มีความหลากหลาย และ สามารถให้ความส าคญัต่อ
พฒันาการของเด็กๆ 

5. ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีในการน าเสนอบทเรียนอยา่งเหมาะสม 
และใชภ้าพกิจกรรมการเรียนรู้ในการติดต่อส่ือสารเพื่อรายงาน
ความกา้วหนา้ในพฒันาการของเด็ก ๆ ต่อผูป้กครอง 

6. ครูจดัท าการวดัและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง มีการวางแผน
ร่วมกนั และรายงานผลท่ีเนน้พฒันาการ มิใช่ผลคะแนนเพื่อการ
แข่งขนั 

7. โรงเ รียนเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองมี ส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์ให้ เด็กๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้กครองกบัครูบนพื้นฐานของการเคารพไวเ้น้ือเช่ือใจกนั เพื่อ
ร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีๆ ใหแ้ก่เด็กๆ 

1. ควรพัฒนาเพิ่มเติมด้านการจัดท า
เคร่ืองมือบันทึกการประเมินการ
เรียนรู้ และพฒันาการของเด็กเป็น
รายบุคคลในระหว่างภาคเรียนให้
เ ป็น รูปแบบ เ ดียวกัน เพื่ อความ
ชัด เ จน  เ ป็น เอกภาพ  ส ามารถ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดส้ะดวก 

2. ควรจดัให้มีการอบรมพฒันาครูใหม่ 
เพื่ อส ร้างความเข้าใจในการจัด
การศึกษาปฐมวยัตามแนวทางของ
โรงรียน รวมทั้ งปรัชญาการศึกษา
คาทอลิกและการศึกษาอุ ร์ สุ ลิน 
รวมทั้ งกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ MDLC 

3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวัย เพื่ อส ร้างความเข้มแข็ง      
ในการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษา 

4. ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี อ ย่ า ง เ กิ ด
ประโยชน์ ต่อการ เ รียน รู้  ความ 
ย ั้บย ั้งชั่งใจและมีสติในการใช้ส่ือ
สังคมของทุกฝ่าย 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
1. อนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีความโดดเด่นท่ีเด็กเป็น

ศูนยก์ลาง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเด็กและเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ของครูและผูป้กครอง เรียนรู้ร่วมกนัในการ
สร้างโอกาสให้เด็กไดพ้ฒันาอยา่งเหมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ
และสังคมปัจจุบนั 

 

2. เครือข่ายผู ้ปกครองและคุณแม่อาสาท างานร่วมกันและ
ร่วมกบัทางโรงเรียน  มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการของ
นักเรียนอย่างสม ่ าเสมอ กิจกรรมท่ีจัดแต่ละคร้ังมีความ
สร้างสรรค์ อาศยัความร่วมแรง  ร่วมใจกนัของผูป้กครอง 
และเด็กๆมีความสุขกบักิจกรรมท่ีผูป้กครองจดัให ้

 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
อตัลกัษณ์เซอร์เวยีมท่ีอนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลยั เร่ิมตน้จาก

การอบรมบ่มนิสัยนกัเรียนดว้ยความรัก  อ่อนโยน  ใช้เหตุผล  และ
ค่อย ๆ ฝึกนิสัย ฝึกให้ตระหนกัถึงความส าคญัต่อทศันคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ และต่อโรงเรียน และเห็นคุณค่าของการรักและรับใช้ ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีวินยัในตนเอง ความมีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน 
ช่วยเหลือผูอ่ื้น  และมุ่งความเป็นเลิศแห่งตน   

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนรณรงค์เร่ือง การยืนหยดัใน

ความถูกตอ้งและเป็นธรรม (Stand for What is Right and Just) ผล
การประเมินปรากฏวา่ การด าเนินการตรงตามมาตรฐานอยา่งมีความ
ชดัเจน  เด็กไม่น าทรัพยสิ์นหรือส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 
ยอมรับผดิเม่ือตนเองกระท าความผดิ 
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ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่

ในระดบัดีเยีย่ม 
2. ผลการประเมินระดบัชาติของโรงเรียนในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ทั้งในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าผลการประเมินระดับเขต ระดับ
จงัหวดั และระดบัชาติ 

3. ผูเ้รียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน ้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ รู้จกัป้องกนัตนเองจาก ส่ิงเสพติดให้โทษ 
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าของตนเอง มีความ
มัน่ใจในการแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

4. ผู้เ รียนมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ี ดี   รู้จักให้เ กียรติผู ้อ่ืน  มีความ 
เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ยอมรับความ
คิดเห็น และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการสังเกต อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สามารถตั้ง
ค  าถามเพื่อคน้หาความรู้เพิ่มเติม และสามารถแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง โดยเฉพาะจากทางส่ือเทคโนโลยี 

6. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ สร้าง และ
น าเสนอผลงานไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม 

7. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ และท างานร่วมกนัไดดี้ 
สามารถร่วมกันวางแผนงาน และด า เ นินการจนบรรลุ
ความส า เ ร็จ  มีความสุขและภู มิใจในผลงาน ท่ี ร่วมกัน
สร้างสรรค ์

1. การกระตุน้ให้นกัเรียนใส่ใจเต็มท่ีกบั
การมีวินัย และความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ปฏิบัติตน
ตามกระแส และเรียนพิเศษกวดวิชา 
จน เ ป็น อุปสรรคกับพัฒนาก า ร
ทางการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 

2. การเพิ่มกิจกรรมเร่ืองปลูกฝังนิสัย 
รักการอ่าน และใฝ่รู้ใหเ้ขม้ขน้ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการกา้วเดินในแผนพฒันาโรงเรียน 

2556 - 2560  ติดตามความคืบหน้าทั้งดา้นวิชาการและการ
พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้  รวมทั้ง การพฒันาในด้าน
จิตใจ และจิตวญิญาณของครู 

1. การพฒันาครูเพ่ือช่วยกระตุน้การแสวงหา
การจดัการเรียนการสอนท่ีทา้ทายความ
สนใจของนักเรียน กระตุน้ความคิด และ
การแสวงหาความรู้ของนกัเรียน 
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2. โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบผูบ้ริหาร

ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด ภายใต้การให้
ค  าปรึกษาแนะน าและเอาใจใส่ในการจดัการศึกษาเต็มศกัยภาพ
และเตม็เวลาจากผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. หลักสูตรของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีการปรับปรุงใน
รูปแบบการเขียนให้ได้มาตรฐาน โดยมีแนวคิด Teach Less 
Learn More ก ากบัในการลดความซ ้ าซ้อนในเน้ือหาวิชา และ
บูรณาการการเรียนรู้ระหวา่งวิชา  มีการจดัรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อ
ร อ ง รั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ เ รี ย น  ก ร ะ บ ว น 
การเรียนการสอนดว้ย MDLC ท าให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสปฏิบติั
จริงเพิ่มมากข้ึน  การนิเทศภายในมีส่วนช่วยกระตุน้ให้มีการ
พฒันาการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 

4. โรงเรียนให้ความส าคญักบัการดูแลความสะอาด  และความ
ปลอดภัย รวมทั้ งเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มส่ิงอ านวยความ
สะดวก และพฒันาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน โดยความร่วมมือและช่วยเหลือจากสมาคมนกัเรียนเก่าฯ 
และสมาคมผูป้กครองและครูฯในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

5. ความร่วมมือ และอุทิศตนของบุคลากรในการด าเนินการตาม
แผนพฒันาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน เป็นหนา้ท่ีโดยตรงต่อประเทศชาติตามมาตรฐาน
ของ ศธ. และการใหค้วามส าคญัต่ออตัลกัษณ์โรงเรียนคาทอลิก 
และอัตลักษณ์โรงเรียนอุร์สุลินท าให้การด าเนินการเป็น
กระบวนการด้วยขั้นตอนท่ีเป็นระบบชัดเจน มุ่งท่ีผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

2. การอบรมครูใหม่ เพื่อสร้างความ
ความ เข้า ใจในหลักการการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาคาทอลิกและการศึกษาอุร์
สุลิน รวมทั้ งกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ MDLC 

3. เพิ่มพนูการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู 
เพื่อให้เป็น Professional Learning 
Community ท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความตั้ งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนอย่างเต็ม

ความสามารถและเตม็เวลา 
2. ครูจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบติัจริง เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

3. ครูจดักิจกรรมให้ผูเ้รียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

4. ครูส่งเสริมทกัษะการคิดดว้ยการใชค้  าถามแบบโสเครติส 

1. ความพยายามต่อไปของครูแต่ละกลุ่ม
สาระวิชาท่ีจะ “ สอนให้น้อยลง เรียนรู้
ใหม้ากข้ึน” 

2. การจัด กิ จกรรมพัฒนาผู ้ เ รี ยนให้ มี
ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย มีความ
ภาคภูมิใจในการแสดงออกอย่างถูก
กาลเทศะ ด้วยความเป็นผูมี้วฒันธรรม
ไทยอนังดงามในจิตใจ 

3. ควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัที
เพื่ อนัก เ รียนน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองต่อไปอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

ด้านการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ  
              โรงเรียนให้ความส าคญัของงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน จึงสร้างความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพกบับุคลากรครู
และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความชัดเจน  เป็นประโยชน์ในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  การด าเนินงานประกัน
คุณภาพของโรงเรียนด าเนินการในรูปของคณะกรรมการท่ีเกิดจาก
ความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

1. การจัดเก็บข้อมูลและภาพอย่าง เป็น
ร ะ บบม า ก ข้ึ น  ส า ม า ร ถ ส รุ ป เ ป็ น
สารสนเทศเพื่อการใชง้านไดท้นัทีและมี
การ Back Up ขอ้มูลอยา่งปลอดภยั 

 
2. แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยของการด าเนินการตามแผนพฒันาโรงเรียน (2556 – 2560) โรงเรียนจะ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 

 

 แผนพฒันาด้านบุคลากรครู 
ก. ให ้MDLC เป็นกระบวนการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมทุกประเภทของโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้ง

ฝึกอบรมครูใหม่ และครูท่ียงัไม่ชดัเจนในกระบวนการ ตลอดจนเผยแพร่กระบวนการน้ีสู่ผูป้กครองและนกัเรียนเก่า 
ข. พฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายท่ีการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อชีวิต และสอนให้น้อยลง 

เรียนรู้ใหม้ากข้ึน 
ค. ร่วมกนับริหารหลกัสูตรอญัจลา และคณะอุร์สุลิน ซ่ึงจะช่วยให้ครูใชว้ิธีการของนกับุญอญัจลาในการ

บริหารชั้นเรียน และหล่อหลอมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์างๆ 
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ง. สรรหาการฝึกอบรมท่ีช่วยกระตุน้การแสวงหาการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่าทางวิชาการ ในขณะท่ี
ดึงดูดความสนใจของนกัเรียน กระตุน้ความคิด และการแสวงหาความรู้ของนกัเรียน 
 

 แผนพฒันาด้านบริหาร 
ก. ด าเนินการในการเตรียมสร้างอาคารใหม่ใหถึ้งขั้นมีแบบพิมพเ์ขียวพร้อม 
ข. จดัระบบบญัชีและการเงิน เช่ือมโยงกบัการบนัทึกทรัพยสิ์น และการจดัซ้ืออยา่งเป็นระบบ ครอบคลุม

ทุกงาน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ค. จดัการเก็บขอ้มูลและภาพของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบและมีการ Back Up ขอ้มูลอยา่งปลอดภยั 
ง.  เร่ิมใช ้Software ใหม่ในระบบบริหาร  
 

แผนพฒันาด้านวชิาการ 
ก. พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการสอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้ใหม้ากข้ึน 
ข. เพิ่มคุณภาพการนิเทศการสอนและการวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 
ค. ปรับหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายตามความจ าเป็นของการเขา้มหาวทิยาลยั 
ง. พฒันาขอ้สอบวดัผลใหเ้นน้การคิดของนกัเรียนมากข้ึน 

 

แผนพฒันาด้านบริการ 
ก. เนน้การประหยดัและการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมยัง่ยนืในงานบริการต่างๆ 
ข. ฝึกอบรมใหค้รูธุรการ บริการสามารถท างานแทนกนัได ้เม่ือมีความจ าเป็น 

 

แผนพฒันาด้านสัมพนัธ์ชุมชน 
ก. กรรมการส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนขยายเครือข่ายสู่ชุมชน 
ข. ร่วมงานกบัสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี และเขตปทุมวนั ในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม สร้างวนิยั และความ

ปลอดภยัใหก้บัชุมชน 
 

3. ความต้องการการช่วยเหลือ 
1. หน่วยราชการในชุมชน เป็นตน้ เขตปทุมวนั และสถานีต ารวจนครบาลลุมพินีมีความเขม้แขง็ในการบริการ

ชุมชน และใหค้วามรู้ท่ีมีประโยชน์ในการสร้าง Active Citizen 
2. หน่วยงานของรัฐส่งเสริมการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพยิ่งๆข้ึน  และควบคุมให้ธุรกิจการศึกษาในการติว

สอบต่างๆ ด าเนินการอยูใ่นกรอบของความถูกตอ้ง ไม่เปิดบริการสอนพิเศษ ติวนกัเรียนในระหวา่งเวลาเรียนตาม
ก าหนดซ่ึงผูเ้รียนในระบบตอ้งอยูใ่นสถานศึกษา ไม่สร้างความไม่มัน่ใจในตนเอง และสถานศึกษาในระบบจนตอ้ง
หวงัพึ่งการกวดวชิาเกินความเหมาะสม 

3. หน่วยงานของรัฐใหค้วามส าคญักบัการจดัใหมี้แบบเรียนท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล เพื่อยกระดบั
การศึกษาของชาติ 
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การรับรองการจัดท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานน้ีไดต้รวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งในประเด็นต่อไปน้ีเรียบร้อยแลว้ 

  ไดผ้า่นการตรวจสอบค าผดิ การใชภ้าษา  
   เน้ือหาในรายงานไดผ้า่นการตรวจสอบขอ้มูลและเน้ือหาแลว้ 

  
  

                       รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณารับรองขอ้มูลการจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

 
 1.  ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ผูรั้บใบอนุญาต   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร  ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ    กรรมการ 
 4.  นายขวญักลา้  นุชนารถ ผูแ้ทนครูในโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นายพิเชษฐ  สิทธิอ านวย ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน กรรมการ 
 6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 7.  นางจินตนา  บุญรัตน์  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 8.  นายอนุพนัธ์  กิจนิจชีวะ ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

 

 
 

ลงช่ือ        

(ซิสเตอร์สมจิตร์  ครองบุญศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัที่ 18 เมษายน 2560 
 

 

 

 

ลงช่ือ    

(นางทีนามารี  ผลาดิกานนท์) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและผู้อ านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัที่ 18 เมษายน 2560 
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ค าส่ังที ่4/2559 
โรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลัย 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ตามหมวดท่ี 6 
วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา บญัญติัใหส้ถานศึกษา  มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน   ทั้งน้ีไดก้  าหนดให้ทุกโรงเรียนตอ้งประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษาวา่  มีคุณภาพตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี เป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้การประกนัคุณภาพภายในเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมาแตร์เดอี-
วทิยาลยั  ดงัน้ี 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี  ห่อเร ผูจ้ดัการ       ท่ีปรึกษา 
2.  นางสาวสุมิตรา  พงศธร ผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล      ท่ีปรึกษา 
3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ      ประธานกรรมการ 
4.  นายขวญักลา้  นุชนารถ ผูช่้วยผูอ้  านวยการอาวุโสดา้นวชิาการ      กรรมการ 
5.  นางนิลวรรณ  เจตวรัญญู ผูช่้วยผูอ้  านวยการอาวุโสดา้นกิจการนกัเรียน      กรรมการ 
6.  นายสุภชัร์  ทองสถิตย ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการอาวุโสดา้นธุรการและอาคารสถานท่ี    กรรมการ 
7.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ ผูช่้วยผูอ้  านวยการอาวุโสดา้นกิจกรรมพิเศษ      กรรมการ 
8.  นางสาวรัชดารินทร์  มุสิกะโปดก หวัหนา้ระดบัประถมศึกษา      กรรมการ 
9.  นางสาวชญานุช  ชูชาติ หวัหนา้ระดบัอนุบาล      กรรมการ 
10. นางสาวพรรนภา  สุรพนัธ์พิทกัษ ์ ผูช่้วยบริหารดา้นมาตรฐานการศึกษา           กรรมการผูด้  าเนินการ 

 
หน้าที ่  1.  อ  านวยการและสนบัสนุนการด าเนินงานใหเ้ป็นดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  2.  ใหค้  าปรึกษาแนะแนวทางการปฏิบติัใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
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2. คณะกรรมการติดตามงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 1.  นางทีนามารี   ผลาดิกานนท ์  ก ากบัดูแลมาตรฐานดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา 

ครู และดา้นมาตรการส่งเสริม 
 2.  นางสาวสุมิตรา   พงศธร  ก ากบัดูแลมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ครูและดา้นอตัลกัษณ์ 
      สถานศึกษา 
 3.  นายขวญักลา้   นุชนารถ  ก ากบัดูแลมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน (วชิาการ) 
 4.  นางนิลวรรณ   เจตวรัญญู  ก ากบัดูแลมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน (คุณลกัษณะ) 
 5.  นายประพนธ์   พิสัยพนัธ์ุ  ก ากบัดูแลมาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
หน้าที ่   อ านวยการ ก ากบั ติดตาม ใหง้านประกนัคุณภาพเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ตลอดจนใหค้ าปรึกษา   

         ขอ้เสนอแนะ  และแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินการ 
 
3. คณะกรรมการประสานงาน 

1. นางสาวพรรนภา   สุรพนัธ์พิทกัษ ์
2. นางสาวดนุชรี   ตนัโอภาส 
3. นางสาวชญานุช   ชูชาติ 
3. หวัหนา้แต่ละมาตรฐาน 
 

หน้าที ่ 1.  เป็นผูป้ระสานงานหลกัในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
 2.  จดัเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 3.  จดัท าปฏิทินการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
 
4. คณะกรรมการก ากบังานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการด าเนินการพฒันา จดัเก็บขอ้มูล สรุปผลและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มาตรฐานท่ีรับผดิชอบ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 มาตรฐานที ่1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 
   นางกญัญารัตน์   ฉัตรไกรเสรี  นางปณิดา   คงสันทดั 
 มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
   นางปณดิา   คงสันทดั   นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี 
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มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม 
นางสาวปัถย์   รักธรรม   นางสาวจุฑามาศ   ศิวกีรัตตนะ 

มาตรฐานที ่4 เด็กมีการพฒันาดา้นสติปัญญา 
นางสาวศรีลดัดา   ฉิมน้อย  นางสาวองัศิกา  สิริโอภาสกุล 

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   นางวรีนุช   กร ่ารักษา   นางบุบผา   จิตรีเท่ียง 
 มาตรฐานที ่6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผล 

นางวรีนุช   กร ่ารักษา   นางสาวศรีลดัดา   ฉิมนอ้ย 
มาตรฐานที ่7 แนวการจดัการศึกษา 

นางบุบผา   จิตรีเทีย่ง   นางสาวปัถย ์  รักธรรม 
มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

นางสาวชญานุช   ชูชาติ   นางสาวศรีลดัดา   ฉิมนอ้ย 
มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

นางสาวศรีลดัดา   ฉิมน้อย  นางวรีนุช   กร ่ ารักษา 
มาตรฐานที ่10 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทศัน์และจุดเนน้ของการศึกษา 

ปฐมวยั 
นางสาวชญานุช   ชูชาติ   นางบุบผา   จิตรีเท่ียง 

มาตรฐานที ่11 การพฒันาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพให ้
สูงข้ึน 
นางสาวชญานุช   ชูชาติ   นางวรีนุช   กร ่ ารักษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 มาตรฐานที ่1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
   นางสมพศิ   ราวศีรี   นางราตรี   อุ่นใจ  
   นางสาวเนาวรัตน์   ทศันเกษม  นายเจษฏา   สิริสุวลกัษณ์ 
 มาตรฐานที ่2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

   นายเกฏฐ์   เจตะสานนท์   นางสาวกนกวรรณ   ไทยรัตน์ 
   นางนิรมล   แตงนอ้ย   นายฐิติกร  หตัถการุณย ์

 มาตรฐานที ่3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักเรียนรู้  และพฒันาตนเอง 
   นางสาวจินต์   จิระริยากุล   นางสาวจุไรพร   จิตรโรจนรักษ ์
   นางสาวภทัรสุดา   ยทุธคราม  นางสาวปวณีา  ปาลวฒัน์ 
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มาตรฐานที ่4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาได ้
อยา่งมีสติ  สมเหตุผล 

   นางสาววชิญาพร   วโรจนานุลกัษณ์ นางจนัทร์เพญ็   หงส์ตระกลู 
นางสาวจุไรรัตน์   ภทัรานุกุล  นายณฐักร  จึงจตุพร 

 มาตรฐานที ่5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
นางนริศราภรณ์   กฤตภคะ  นางสาวรัชดารินทร์   มุสิกะโปดก 
นางสาวปฐมา   วจิิตรบุญยรักษ ์  นางสาวบุษบง   จัน่นงเยาว ์

 มาตรฐานที ่6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติ 
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   นางสาวดนุชรี   ตันโอภาส  นางสาววไิลพร   เกตุอุดม 
นางเสาวนีย ์  ชี    นางสาวนนัทิกา   ฉออ้นศรี 

 มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   นางวรรณ ี  วมิาลา    นางนิลวรรณ   เจตวรัญญู 
   นางพีรญา   ใจช านาญ   นางสาวสุรียว์รรณ   พรหมขุนทอง 
 มาตรฐานที ่8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   นางอรนุช   การพศิิษฎ์   นางสาวกุลวดี   ฟูพนัธุวฒิุ 

นางอมรา   พนมไทย   นายณฐัวฒัน์   เลิศวราสิทธ์ิ 
มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
   นางบุษรินทร์   ปรีทอง   นายขวญักลา้  นุชนารถ 
   นางแวววมิล   นาคะพงษ ์   นายณฐัวฒิุ   พิกุลณี 
 มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

นางวณีา   รักษาสกุล   นางจารุพรรณ   อินทุรัตน์  
นางสาวเบญจพร   ธรรมธีรพงษ ์  นางสาวกรรณิการ์   กล่ินกลดั 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหารท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ 
ศกัยภาพ 

   นางสาวอรอุมา   สว่างธูป   นางสาวอภิรดี   จ าปาถ่ิน 
   นางสาววรัิชฎา   วฒันปรีชากุล  นางสาวธนาวรรณ   ธนพรดี 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
   นางสาวพรรนภา   สุรพนัธ์พิทกัษ์  นางสาวรุ่งทิพย ์  จนัทร์ปีติ 
   นางชฏัปภา   แกว้สุจริต   นายนิตินยั   ศรีใส 
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มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  นางสาวสถาพร   สูตะบุตร  นางสาวศรัญญา   เวฬุบรรพ ์
   นางสาวอจัจิมา   อาภานนัท ์  นางสาวณฤดี   หวงัหมู่กลาง 

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา  และจุดเนน้ 
นางสาวพรทพิย์   ถาวรวุฒิ  นางสุรียพ์ร   เบา้พาละ 
นางสาวโสภิดา มะลิซอ้น  นางนพรัตน์   บวัดิศ 

มาตรฐานที ่15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย 
   นางสาวสิริรัตน์   ครุวรรณ  นางสาวปิยะวดี   นาคสุข 

นางสาวจิติมา   บุญค า   นางสาวณิชนนัทน์   แกว้ค า 
 

ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งด าเนินการรวบรวมเอกสาร  จดัเก็บขอ้มูล  พฒันา  สรุปผล  ส่งเอกสารและรายงาน
ขอ้มูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบติังานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และจดัท ารายงานการประเมิน
ภายในของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 ใหเ้สร็จส้ินและรายงานต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนต่อไป 
 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  26  พฤษภาคม  2559 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี  ผลาดิกานนท)์ 
 ผูอ้  านวยการ 
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ค าส่ังที ่5/2559 

โรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลัย 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานของโรงเรียน 

 

 เพื่อให้การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2559 ด าเนินไป
ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดว้ยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาวสุมิตรา พงศธร ท่ีปรึกษา 
2. นางทีนามารี ผลาดิกานนท ์ ประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรนภา สุรพนัธ์พิทกัษ ์ รองประธานกรรมการ 
4. นายขวญักลา้ นุชนารถ กรรมการ 
5. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู กรรมการ 
6. นายสุภชัร์ ทองสถิตย ์ กรรมการ 
7. นายประพนธ์ พิสัยพนัธ์ุ กรรมการ 
8. นางสาวชญานุช ชูชาติ กรรมการ 
9. นางสมพิศ ราวศีรี กรรมการ 
10. นายเกฏฐ ์ เจตะสานนท ์ กรรมการ 
11. นางสาวจินต ์ จิระริยากุล กรรมการ 
12. นางสาววชิญาพร วโรจนานุลกัษณ์ กรรมการ 
13. นางนริศราภรณ์ กฤตภคะ กรรมการ 
14. นางสาวดนุชรี ตนัทโอภาส กรรมการ 
15. นางอรนุช การพิศิษฎ ์ กรรมการ 
16. นางวรรณี วมิาลา กรรมการ 
17. นางบุษรินทร์ ปรีทอง กรรมการ 
18. นางวณีา รักษาสกุล กรรมการ 
19. นางสาวอรอุมา สวา่งธูป กรรมการ 
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20. นางสาวสถาพร สูตะบุตร กรรมการ 
21. นางสาวพรทิพย ์ ถาวรวฒิุ กรรมการ 
22. นางสาวสิริรัตน์ ครุวรรณ กรรมการ 

 

 ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ใหเ้สร็จส้ินและ
รายงานต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนต่อไป 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  26  พฤษภาคม  2559 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี  ผลาดิกานนท)์ 
 ผูอ้  านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


