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ค าน า 
 
 ตลอดปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัไดก้ระท าการประเมินตนเองทุกดา้นทั้งการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจดัการสถานศึกษา การปฏิบัติการของครูและบุคลากร 
ตลอดจนอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน์ของโรงเรียน   ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลส าคญั 3 ประการ คือ ประการท่ี 1 โรงเรียน
ฉลองครบ 90 ปีในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 และฉลองการมีนกัเรียนเป็นจ านวน 100 รุ่น จึงไดย้อ้นมองอดีตเพื่อ
อนาคตท่ีมัน่คง  ประการท่ี 2 โรงเรียนมีด าริท่ีจะสร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลงัเป็นอาคารปฐมวยั จึงตอ้งส ารวจ
ความตอ้งการพื้นท่ีใช้สอยเพื่อการศึกษาท่ีมุ่งสู่อนาคต รับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของ    
เทคโนโลย ีและประการท่ี 3 โรงเรียนจะจดัท าแผนพฒันาโรงเรียนฉบบัปีการศึกษา 2561 - 2565 จึงเร่ิมตน้ดว้ยการ
ประเมินการด าเนินการตามแผนพฒันาฉบบัปีการศึกษา 2556 - 2560 
 ดงันั้น รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ี จึงไดเ้กิดข้ึนจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ผลสรุปท่ีเกิดข้ึน
มีผลต่อการกา้วเดินต่อไปขา้งหนา้ของโรงเรียน ทั้งการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีมี การด ารงรักษาคุณค่าท่ีดีงามท่ีมีมาแต่
อดีต และริเร่ิมส่ิงใหม่ๆท่ีจ าน าพาให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัสามารถยนืหยดัรับใชส้ังคมดว้ยการจดัการศึกษาท่ี
มีคุณภาพยิง่ๆข้ึน 
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ส่วนที ่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ท  าการสอนเฉพาะนกัเรียนหญิงตั้งแต่ระดบัปฐมวยั (อนุบาล 3)  ถึง
ระดับชั้ นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตั้ งอยู่เลขท่ี 534 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 
บนเน้ือท่ี 18 ไร่เศษ  ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 หมายเลขโทรศพัท์ :  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 

หลกัการพื้นฐานของการศึกษาอุร์สุลินอยูท่ี่วา่มนุษยทุ์กคนมีคุณค่าและมีศกัด์ิศรี ดงันั้นการจดัการศึกษาตอ้ง
สะทอ้นคุณค่าอนัสูงส่งยิง่น้ี ดว้ยการให้ความส าคญัของการเคารพในศกัด์ิศรี รักและเอาใจใส่นกัเรียนแต่ละคน และ
สอนใหน้กัเรียนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเองและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของบุคคลอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุถึงความ
จริงอนัน้ีภาคปฏิบติัเป็นหวัใจส าคญั 

โรงเรียนเน้นศกัด์ิศรีของความเป็นหญิง การเคารพและให้เกียรติแก่สตรีและการช่วยเหลือสตรีท่ีถูกกดข่ี 
ข่มเหง และเป็นทาสของสังคม 

โรงเรียนให้ความส าคญักบัการอบรมกิริยามารยาทท่ีงดงามของกุลสตรีไทย ความนุ่มนวลในกิริยา วาจา 
ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

โรงเรียนมุ่งเนน้ความมีระเบียบวนิยัในตนเอง  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ตรงต่อเวลา  อดทน  การรู้จกัรักษาความ
สะอาด  การประหยดัและอดออม  ทั้งน้ีโดยอาศยัคุณธรรมเหล่าน้ีน าสู่ไปความไม่เห็นแก่ตวั  และอิสรภาพท่ีแทจ้ริง
จากกิเลสต่างๆ อนัจะท าใหส้ามารถรับใชผู้อ่ื้นได ้

โรงเรียนตอ้งการใหศ้าสนาเป็นพื้นฐานและเป็นแกนกลางของพฒันาการทางจิตวญิญาณอนัน าสู่ทศันคติใน
การเลือกตดัสินใจและปฏิบติั อยา่งมีหลกัการและคุณธรรมเป็นท่ีตั้ง 

การศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม ซ่ึงหมายถึง ภารกิจในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญาของนักเรียน ในการแสวงหาความรู้  ความจริง    การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพฒันาตนเองให้กา้วหน้าอยู่
เสมอ 

 วสัิยทัศน์ 
ศิษยม์าแตร์เดอีวทิยาลยัปฏิบติัเซอร์เวยีมในวถีิชีวิต 

ดว้ยศกัด์ิศรีความเป็นสตรีท่ีเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมและความรู้ 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยดังระบุข้างต้น 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) มุ่งพฒันาโรงเรียนให้กา้วทนัความกา้วหนา้ของโลกดา้นเทคโนโลย ีและขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการเรียนรู้
ท่ีทนัสมยั การบริหารท่ีคล่องตวัและการรู้บทบาทของเทคโนโลยต่ีอคุณภาพชีวติมนุษย ์

(4) มุ่งระดมความร่วมมือของทุกฝ่ายในการร่วมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งเพื่อประโยชน์สุขของผูอ่ื้น
ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือและเพื่อหล่อหลอมนกัเรียนใหมุ้่งเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 

 พนัธกจิ 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ  ท่ีมุ่งพฒันานกัเรียนผูเ้ป็นศิษยม์าแตร์เดอี

ให้เป็นกุลสตรีไทยท่ีเป็นผูน้ า  รู้จกัแสวงหาความจริง  และใชชี้วิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง
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 เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานภายนอก
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 
ให้ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบฐานข้อมูล  โดยน าเทคโนโ ลยีมาใช้ในการบ ริหารจัดการ 
ใช้แนวคิดการพฒันาเชิงระบบของเดม่ิง  (PDCA)  รวมทั้งโรงเรียนได้ใช้กระบวนการ 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.  ซิสเตอร์ทิพยก์นก ประสพโชคชยั  ผูรั้บใบอนุญาต   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี  ห่อเร   ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์  ผูอ้  านวยการ           กรรมการ/เลขานุการ 
 4.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ  ผูแ้ทนครูในโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นายศกร  ทวสิีน   ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน กรรมการ 
 6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 7.  นายอนุพนัธ์  กิจนิจชีวะ  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 8.  นางววิรรณ  สารกิจปรีชา  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

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

2.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.  ซิสเตอร์ทิพยก์นก ประสพโชคชยั ผูรั้บใบอนุญาต 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด ศม.  สาขา การบริหารการศึกษา 

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  านวนครูและบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน   1  1 
- ผูป้ระสานงานการศึกษาอุร์สุลิน   1  1 
- ผูจ้ดัการ   1  1 
- ผูอ้  านวยการ   1  1 
- ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  1 3  4 

รวม  1 7  8 

2. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
    - ครู  9   9 
    - ผูช่้วยครู      

รวม  9   9 
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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 69 25  95 
    - ครูต่างชาติ  13 4 3 20 

รวม 1 82 29 3 115 

4. บุคลากร      
     - บุคลากรทางการศึกษา 1 20 3  24 

- เจา้หนา้ท่ี 54    54 
- อ่ืนๆ (ระบุ).....ลูกจา้ง......  1 21 5  27 

รวม 56 41 8  105 
 

ตารางที ่2 : จ านวนครูในแต่ละสาขาวชิาและการภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียชัว่โมง/สัปดาห์ ปีการศึกษา 2560 
 

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

ปฐมวยั 9 13 
ภาษาไทย 13 15 
วทิยาศาสตร์  16 14 
คณิตศาสตร์ 20 15 
สังคมศึกษาและวฒันธรรม 16 14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 16 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 11 
ภาษาองักฤษ 16 14 
ภาษาฝร่ังเศส 3 18 
ภาษาจีน 7 15 
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 12 18 

รวม  136 14.82 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิ.ย. 2560) 

 2.5 จ  านวนครูประจ าการท่ีไดส้อนตรงตามวชิาเอก   110 คน คิดเป็นร้อยละ 89.43   
 2.6 จ านวนครูประจ าการท่ีไม่ไดส้อนตรงตามวชิาเอก  13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.57 
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3.  ข้อมูลนักเรียน  
     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 2560 มีจ  านวนนกัเรียนทั้งหมด  1980 คน  ดงัแสดงในตารางท่ี 3  และจ านวนผูเ้รียนท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ ดงัแสดงในตารางท่ี 4  
   

ตารางที ่3 :  แสดงจ านวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้นตามท่ีเปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2560 (ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560)   
 

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

รวม 4 120 - 120 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 145 - 145 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 145 - 145 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 152 - 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 148 - 148 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 142 - 142 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 150 - 150 

รวม 24 882 - 882 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 4 145 - 145 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 4 145 3 148 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 4 147 - 147 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  5 177 

(ไม่รวม AFS 2 คน) 
- 177 

 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 5  174 

(ไม่รวม AFS 16 คน) 
1 175 

 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 5 163 

(ไม่รวม AFS 9 คน) 
- 163 

 
รวม 27 951 4 955 

รวมทั้งส้ิน 55 1,953 (1,980) 4 1,957 
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ตารางที ่4 : แสดงจ านวนผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

รายการ จ านวน (คน) 

1. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 4 
2. ผูเ้รียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - 
3. ผูเ้รียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   - 
4. ผูเ้รียนซ ้ าชั้น - 
5. ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนมากกวา่ร้อยละ 5 ของเวลาเรียน (วนั) ตลอดปีการศึกษา 236 
6. ผูเ้รียนลาออกกลางคนั 24 
7. ผูเ้รียนท่ีท าช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน    63 
8. ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง    

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

 

 หมายเหตุ : นกัเรียนท่ีขาดเรียนมากกวา่ร้อยละ 5 ของเวลาเรียน (วนั) ตลอดปีการศึกษา มีเหตุผลหลายประการ
ดงัเช่น ลาป่วย และลาเรียนของนกัเรียนแลกเปล่ียน 
 

 3.3 จ  านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2560 
  อ.3 จ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ป.6  จ านวน  148 คน คิดเป็นร้อยละ  98.66  นกัเรียนชั้น ป.6 ลาออกระหวา่งปี  2 คน 
  ม.3  จ านวน  145 คน คิดเป็นร้อยละ  98.63 นกัเรียนชั้น ม.3 ลาออกระหวา่งปี  2 คน 
  ม.6 จ านวน  171 คน คิดเป็นร้อยละ  99.41 นกัเรียนชั้น ม.6 ลาออกระหวา่งปี  1 คน 

หมายเหตุ   :  ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ีลาออก ไปศึกษาต่อต่างประเทศ / 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 

- ดา้นสังคม 
- ดา้นสติปัญญา 

- เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

- ธรรมชาติรอบตวั 
- ส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม – กนัยายน 
ภาคเรียนท่ี 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 

 

ตารางที ่6 : โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดบัประถมศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่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 
    สังคมศึกษา 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 / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิม่เติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

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 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  
    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.) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

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 ่
  ปัจจุบนัโรงเรียนมีอาคารทั้งหมด 8 อาคารโดยเป็นอาคารเรียน 2 อาคาร และอาคารอ่ืนอีก 6 อาคาร ไดแ้ก่   

1. อาคารเรียนประถมศึกษา เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบดว้ยห้องเรียน 24 ห้อง ห้องปฏิบติัการวทิยาศาสตร์   
2 ห้อง ห้องการงาน 2 ห้อง  ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง  ห้องดนตรีสากล 2 ห้อง  ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องดุริยางค ์1 ห้อง 
หอ้งนาฏศิลป์ 2 หอ้ง  ห้องพกัครู 1 หอ้ง  หอ้งผูบ้ริหาร 1 หอ้ง  ห้องพยาบาล 1 หอ้ง   ห้องธุรการ 2 หอ้ง  หอ้งสมุด 1 
หอ้ง  ห้องอาเซียน 1 หอ้ง  ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง  หอ้งศูนยก์ารเรียน 5 หอ้ง   หอ้งแนะแนว 1 หอ้ง   หอ้งประชุม 1 
หอ้ง ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องการเงิน 1 ห้อง ห้องมูลนิธิมาแตร์เดอี 1 ห้อง ห้องประชาสัมพนัธ์ ห้อง
สหการโรงเรียน และหอ้งเอนกประสงค ์

2. อาคารเฉลมิพระเกียรติ    มีทั้งหมด 6 ชั้น  เป็นอาคารเรียนระดบัอนุบาลและระดบัมธัยมศึกษา   จดัเป็น
หอ้งเรียนอนุบาล 4 ห้อง ห้องภาษาองักฤษ ห้องสมุดอนุบาล และห้องพกัครู รวมทั้งยงัมีหอ้งอาหารส าหรับนกัเรียน
อนุบาลอีก 1 หอ้ง  ห้องเรียนมธัยมศึกษา 27 ห้อง  ห้องปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 4 ห้อง  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง   
ห้องเรียนวิชาการ (เสริมพิเศษ) 4 ห้อง   ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ห้อง (ใชเ้ป็นห้องเรียนและห้อง
ค้นควา้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต)   ห้องพยาบาล 1 ห้อง   ห้องปฏิบัติการวิชาการงาน 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 

3. อาคารหอประชุม    ชั้นบนเป็นหอประชุมใหญ่ มีท่ีนัง่ทั้งหมด 416 ท่ี และลานโล่งนกัเรียนสามารถนั่ง
พื้นไดป้ระมาณ 400 คน   ชั้นล่างเป็นหอ้งอาหารส าหรับนกัเรียนและครูรวมประมาณ 800 ท่ี  
  4. อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี  เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อการกีฬาพลศึกษาและนันทนาการ  ชั้น 3 แบ่งเป็นห้อง
ส าหรับแยกเรียนตามกิจกรรม 3 ห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ประกอบด้วย ห้องเรียนเทเบิล
เทนนิส หอ้งเรียนยิมนาสติก และหอ้งโล่งอเนกประสงคใ์ชเ้รียนกิจกรรมเขา้จงัหวะและกระบ่ีกระบอง มีห้องเก็บของ
และห้องพกัครูอีกอย่างละ 1 ห้อง ห้องน ้ า 2 ห้อง  ชั้น 2 เป็นชั้นลอยสามารถข้ึนมาชมการแข่งขนักีฬาได้ และมี
ห้องพกัครู 1 ห้อง ห้องน ้ า 2 ห้อง และชั้นล่างเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ใชเ้พื่อการเรียนการสอนและเล่นกีฬาได้
หลายประเภท เช่น บาสเกตบอล วอลเลยบ์อล แฮนดบ์อล แชร์บอล และแบดมินตนัได ้มีห้องน ้ า 2 ห้อง และห้องเก็บ
อุปกรณ์การเรียนการสอนพลศึกษา 
   5. เรือนไม้อนุรักษ์  ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นโบสถ์และอารามซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน  เป็นอาคารท่ีไดรั้บ
รางวลัอนุรักษศิ์ลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2544 ประเภทอาคารปูชนียสถานและวดัวาอาราม โดยการคดัเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์
  6. อาคารที่พักคณะซิสเตอร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 4 ชั้นอยูติ่ดกบัเรือนไมอ้นุรักษ์ใชเ้ป็นท่ีพกัของคณะ 
ซิสเตอร์ทั้งหมดของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
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  7. อาคารบ้านศูนย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมี 3 ชั้น ตั้งอยู่ติดกบัอาคารท่ีพกัของคณะซิสเตอร์ ใช้เป็นท่ี  
ท างานของอธิการเจา้คณะอุร์สุลินแห่งประเทศไทย มีหอ้งประชุมและหอ้งพกัส าหรับแขกท่ีมาติดต่อคณะซิสเตอร์ 
  8. อาคารบ้านฟาติมา เป็นอาคาร 4 ชั้นตั้ งอยู่ด้านหลังติดกับถนนหลังสวน เป็นห้องท างานและห้อง
ประชุมของผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาลในชั้นล่าง และท่ีเหลืออีก 3 ชั้นใชเ้ป็นท่ีพกัของเจา้หนา้ท่ีหญิงของ
โรงเรียน 
 
6.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

6.1 งบประมาณ โรงเรียนจดัท างบประมาณแสดงรายรับ รายจ่าย ดงัตารางท่ี 9 และ 10 
 

ตารางที ่9 :  แสดงรายรับ ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2561  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

รายการรับ จ านวนเงิน 
- ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,821,112.00 
- ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 10,537,700.00 
- เงินอุดหนุนจากกระทรวง 24,419,413.00 
- เงินบริจาค  21,927,631.00 
-รายไดอ่ื้น 9,689,798.00 

รวม 76,395,654.00 
 

ตารางที ่10 : แสดงรายจ่าย ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2561  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

รายการรายจ่าย จ านวน ร้อยละ 
  - เงินเดือนครู 47,696,610.00 58.00 
  - ค่าจา้งประจ า 7,959,378.00 9.00 
  - เงินสมทบ 3 % 1,341,068.00 2.00 
  - วสัดุการท างาน 1,293,820.00 2.00 
  - อุปกรณ์การเรียนการสอน 7,323,328.00 8.00 
  - ค่าซ่อมแซมและดูแลสถานท่ี 10,047,153.00 13.00 
  - ค่าสาธารณูปโภค 4,538,270.00 5.00 
  - รายจ่ายอ่ืน 1,785,792.00 3.00 

รวม 81,985,419.00 100.00 
 

รายจ่ายมากกว่ารายรับ เป็นเงิน   5,589,765.00  บาท 
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 6.2 ทรัพยากร   
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโนต้บุค๊ มีจ  านวนทั้งหมด 343 เคร่ือง 
                 ใชเ้พื่อส่ือการเรียนการสอน 310 เคร่ือง 
                 ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  80 เคร่ือง 
                 ใชง้านบริหาร   8 เคร่ือง 
                 ใชใ้นงานธุรการ บริการ  29 เคร่ือง 

  

2. ปริมาณส่ือการเรียนการสอน  
 

ตารางที ่11 :  แสดงจ านวนส่ิงอ านวยความสะดวก ครุภณัฑ ์และส่ือเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับที ่ รายการส่ิงอ านวยความสะดวก  เทคโนโลย ีและส่ืออุปกรณ์ จ านวน 
1 เคร่ืองพิมพ ์ (Printer) 20 
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 
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 กระดานไวทบ์อร์ดลอ้เล่ือน 3 
17 กระดานฟลิปชาร์ท 16 
18 เคร่ืองบนัทึกขอ้มูล 7 
19. เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ 2 
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7. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีระดบัผลการเรียนตั้งแต่ 3 
ข้ึนไป ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1, 2, 3 
 

แผนภูมิที ่1 แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดับ 3 ขึน้ไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6   ปีการศึกษา  2560 

 

แผนภูมิที ่2 แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดับ 3 ขึน้ไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6   ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2560 
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แผนภูมิที ่3 แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดับ 3 ขึน้ไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6   ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

 
8. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 

1) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดบัชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
และกลุ่มสาระภาษาองักฤษ สูงกว่าผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดบัประเทศ ระดบัตน้สังกดั และ ระดบัจงัหวดั 
ในทุกรายวชิา ดงัแสดงในดงัแสดงในตารางท่ี 12, 13, 14 และแผนภูมิท่ี 4, 5, และ 6  

 
ตารางที ่12  แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามรายวิชา 

 
ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน  64.92 64.19 54.14 85.76 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 52.39 43.59 43.13 47.99 
คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั 50.30 42.06 42.18 46.65 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
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แผนภูมิที ่4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที ่13 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามรายวชิา 
 

 

แผนภูมิที ่5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบั/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 69.92 53.94 47.00 71.33 

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 53.42 33.44 35.48 37.53 
คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั 47.89 26.88 32.33 32.92 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
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ตารางที ่14 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามรายวชิา 
 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 71.01 57.19 43.41 45.42 72.10 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 55.82 33.66 33.98 38.71 39.65 
คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั 46.90 24.68 29.30 34.22 31.42 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 

แผนภูมิที ่6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2560 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 

ดงัแสดงในดงัแสดงในตารางท่ี 15 ,16,17 และแผนภูมิท่ี 7, 8, 9 
 
 

ตารางที ่15 แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามรายวชิา 
ปีการศึกษา 2559 และ 2560 

 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
ปีการศึกษา 2559 69.74 72.43 56.54 87.90 
ปีการศึกษา 2560 64.92 64.19 54.14 85.76 
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แผนภูมิที ่7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่16 แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามรายวชิา 

ปีการศึกษา 2559 และ 2560 
 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
ปีการศึกษา 2559 64.01 61.74 51.21 77.21 

ปีการศึกษา 2560 69.92 53.94 47.00 71.33 
 
 

แผนภูมิที ่8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559 -2560 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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ตารางที ่17 แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามรายวชิา 
ปีการศึกษา 2559 และ 2560 

 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
ปีการศึกษา 2559 70.36 48.74 40.55 45.90 68.24 
ปีการศึกษา 2560 71.01 57.19 43.41 45.42 72.10 

 
 

แผนภูมิที ่9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559 -2560 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.  แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       1. แหล่งเรียนรู้ภายใน ไดแ้ก่ 
           1.1 ห้องสมุด เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเปิดให้บริการนกัเรียนในดา้นการอ่าน และการคน้ควา้ และยงัมีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษาจะมีการมอบเกียรติบตัรแก่นกัเรียนท่ีมี
สถิติในการอ่านสูง เป็นตน้  การด าเนินการของห้องสมุดได้ยึดแนวการจดัหนังสือแบบระบบทศนิยมของดิวอ้ี 
แบ่งเป็นหอ้งสมุด 2 ระดบัคือ 
 ระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ยหนงัสือจ านวน  30,955 เล่ม 
 ระดบัมธัยมศึกษา  ประกอบดว้ยหนงัสือจ านวน  42,405 เล่ม 
 มีระบบสืบค้นผ่านเว็บเพจของโรงเรียน คือ  Lib.materdei.ac.th/library  เปิดให้บริการเป็น 3 ช่วง คือ 
ช่วงพกัเชา้ พกักลางวนั และหลงัเลิกเรียน นอกจากน้ียงัให้บริการในเวลาเรียนกรณีท่ีครูผูส้อนมอบหมายใหน้กัเรียน
เขา้คน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ และมีหอ้งสมุดภาษาองักฤษท่ีเปิดใหน้กัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงให้บริการ
โดยผูป้กครองอาสา 
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 1.2 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet โดยเปิดให้บริการเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี คือ 
ช่วงพกัเช้า ช่วงพกักลางวนั และช่วงหลังเลิกเรียน นอกจากน้ียงัใช้ในการสืบค้นขอ้มูลในระหว่างการเรียนใน
รายวชิาต่างๆ รวมทั้งใชป้ระโยชน์ในการจดั E-Learning ในวชิาภาษาองักฤษเป็นหลกั รวมทั้งวชิาอ่ืนๆ 

 1.3 ห้องแนะแนว เปิดให้บริการแก่นักเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โดยในระดบั
ประถมศึกษาจะเป็นการบริการในรูปของการท ากิจกรรมส ารวจตนเอง การรู้จักตนเอง เพื่อสามารถสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ส่วนในระดบัมธัยมศึกษาจะเป็นการบริการให้ค  าปรึกษาดา้นบุคลิกภาพ การศึกษาต่อและ
อาชีพท่ีสนใจ 
     1.4 ห้องคุณแม่อาสา Reading Room ในระดบัประถมศึกษา เป็นห้องเรียนท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษของนกัเรียน  
      1.5 หอ้งคุณแม่อาสากิจกรรมไทย มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย และกิจกรรมปฏิบติัอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้ง
กบับทเรียนในหอ้งเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  2. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2.1 โรงเรียนไดจ้ดัให้นกัเรียนไดมี้โอกาสในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกผา่นทางกิจกรรมทศันศึกษา
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของปีการศึกษา 2560 ดงัแสดงในตารางท่ี 18 ,19 
 

ตารางที ่18 : แสดงกิจกรรมทศันศึกษา 
 

ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
1 11 มิ.ย.60 งาน  Good Society Expo ท่ีศูนยก์ารคา้

เซ็นทรัลเวลิด์ 
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ผูแ้ทนจากสภานกัเรียน 
คุณครูท่ีปรึกษา 1 ท่าน 

2 20 มิ.ย.60 ทอ้งฟ้าจ าลอง เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 6/2 
คุณครูป.6 จ  านวน 2 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 6 คน 

3 21 มิ.ย.60 ทอ้งฟ้าจ าลอง เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 6/1 
คุณครูป.6 จ  านวน 2 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 6 คน 

4 22 มิ.ย. 60 ทอ้งฟ้าจ าลอง เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 6/3 
คุณครูป.6 จ  านวน 2 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 6 คน 

5 23 มิ.ย. 60 ทอ้งฟ้าจ าลอง เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 6/4 
คุณครูป.6 จ านวน 2 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 6 คน 
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
6 5 ก.ค. 60 กิจกรรมวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริษทั

นานมีบุค๊ส์  
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 3/1 และ 3/2 
คุณครูป.3 จ  านวน 4 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 4 คน 

7 6 ก.ค. 60 กิจกรรมวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริษทั
นานมีบุค๊ส์  

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 3/3 และ 3/4 
คุณครูป.3 จ  านวน 4 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 4 คน 

8 6 ก.ค. 60 อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร  
อ.ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
คุณครู 13 ท่าน 

9 18 ก.ค. 60 ทศันศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ ณ พิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) ปทุมธานี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 5/3 
คุณครูป.5 จ  านวน 2 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 4 คน 

10 19 ก.ค. 60 ทศันศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ ณ พิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) ปทุมธานี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 5/1 
ครูป.5 จ  านวน 2 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 4 คน 

11 20 ก.ค. 60 ทศันศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ ณ พิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) ปทุมธานี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 5/2 
ครูป.5 จ  านวน 2 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 4 คน 

12 21 ก.ค. 60 ทศันศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ ณ พิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) ปทุมธานี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นป. 5/4 
ครูป.5 จ  านวน 2 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 4 คน 

13 26 ก.ค. 60 พิพิธภณัฑว์งับางขนุพรม เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/1  จ านวน
12 คน ผูป้กครอง 1 คน  
คุณครู 3 คน    

14 26 ก.ค. 60 พิพิธภณัฑว์งัสวนผกักาด เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/1  จ านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน  
คุณครู 1 คน    

15 26 ก.ค. 60 หอศิลป์วฒันธรรมกรุงเทพ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/1  จ านวน 
12 คน  ผูป้กครอง 1 คน  
คุณครู 3 คน    
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16 9  ส.ค. 60 Dialogue in the Dark เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
นกัเรียนชั้น ม.1/2  จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

17 9  ส.ค. 60 ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/2 จ านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

18 9  ส.ค. 60 พิพิธภณัฑไ์ปรษณียากรไทย เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/2 จ านวน 
13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

19 15 ส.ค. 60 บริษทั เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 จ  านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

20 15 ส.ค. 60 บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 จ  านวน  
11 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

21 15 ส.ค. 60 สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/2 จ านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

22 15 ส.ค. 60 บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (พระราม 9) เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/3 จ  านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

23 15 ส.ค. 60 Animator  คุณธชัพล เลิศ
วโิรจน์กุล 

นกัเรียนชั้น ม.2/3 จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

24 16 ส.ค.60 พิพิธภณัฑว์ดัไตรมิตรศูนยป์ระวติัศาสตร์
เยาวราช 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/3 จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

25 16 ส.ค.60 นิทรรศรัตนโกสินทร์ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/3 จ านวน   
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

 
 



 

24 

ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
26 16 ส.ค.60 สวนสัตวดุ์สิต เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
นกัเรียนชั้น ม.1/3 จ านวน  
13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

27 21 ส.ค. 60 พิพิธภณัฑพ์ระพุทธศาสนา 
วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
และวดัซางตาครู้ส 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/2 จ  านวน  
36 คน คุณครูชั้น ป.4 
จ  านวน 2 คน เครือข่าย
ผูป้กครอง ป.4จ านวน 6 คน 

28 21ส.ค.60 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 
คุณครูจ านวน 3 คน 

29 22 ส.ค. 60 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม.1/3 
คุณครูจ านวน 3 คน 

30 22 ส.ค. 60 พิพิธภณัฑพ์ระพุทธศาสนา 
วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
และวดัซางตาครู้ส 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/3 จ  านวน 
36 คน คุณครูชั้น ป.4 
จ  านวน 2 คน เครือข่าย
ผูป้กครอง ป.4จ านวน 6 คน 

31 22 ส.ค.60 บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ  ากดั เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 จ านวน 
13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

32 22 ส.ค.60 ธุรกิจร้าน Bakemeplease เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/2 จ  านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

33 22 ส.ค.60 โรงแรม Novotel เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/2 จ  านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

34 22 ส.ค.60 โรงแรม S31 เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/3 จ  านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

35 22 ส.ค.60 ร้านไอศกรีม IceDEA (สาขาหอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ  านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    
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36 22 ส.ค.60 บริษทั เกษร พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ  านวน 
13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

37 22 ส.ค.60 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ  านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

38 23 ส.ค. 60 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม.1/1 
คุณครูจ านวน 2 คน 

39 23 ส.ค.60 พิพิธภณัฑว์งัปารุสกวนั เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4  จ านวน 
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

40 23 ส.ค.60 พิพิธภณัฑศิ์ลป์แผน่ดิน เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

41 23 ส.ค. 60 พิพิธภณัฑว์ฒันธรรมดอกไม ้ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 2 คน    

42 23 ส.ค. 60 พิพิธภณัฑพ์ระพุทธศาสนา 
วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
และวดัซางตาครู้ส 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/4 จ านวน 
36 คน คุณครูชั้น ป.4 
จ  านวน 2 คน เครือข่าย
ผูป้กครอง ป.4จ านวน 6 คน 

43 24 ส.ค. 60 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม.1/2 
คุณครูจ านวน 2 คน 

44 24 ส.ค. 60 พิพิธภณัฑพ์ระพุทธศาสนา 
วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
และวดัซางตาครู้ส 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/1 จ านวน 
36 คน คุณครูชั้น ป.4 
จ  านวน 2 คน เครือข่าย
ผูป้กครอง ป.4จ านวน 6 คน 

45 31 ส.ค. 60 เรียนรู้วถีิชีวติช่างปลูก ช่างเลอะ อุทยาน
ส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.5 
จ านวน 42 คน คุณครู 2 คน    

46 31 ส.ค. 60 เรียนรู้วถีิชีวติช่างป้ัน ช่างเมืองเพชร บา้น
ปูนป้ัน อ.ทองร่วง เอมโอษฐ ์จ.เพชรบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.5 
จ านวน 22 คน คุณครู 2 คน    
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47 31 ส.ค. 60 เรียนรู้วถีิชีวติช่างเค่ียว ช่างสาน ชุมชนถ ้า

รงค ์จ.เพชรบุรี 
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.5 
จ านวน 37 คน คุณครู 3 คน    

48 31 ส.ค. 60 เรียนรู้วถีิชีวติช่างชุบ ช่างชิม ขนมไทย
ลูกเจ๊ียบ จ.เพชรบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.5 
จ านวน 40 คน คุณครู 3 คน    

49 31 ส.ค. 60 เรียนรู้วถีิชีวติช่างทอ ช่างวาด ศูนย์
หตัถกรรมทอผา้บา้นเขาเต่า  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.5 
จ านวน 31 คน คุณครู 3 คน    

50 7 ก.ย. 60 - คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาล
รามาธิบดี ม.มหิดล 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม. มหิดล  
(วทิยาเขตศาลายา) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน 
 13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู  2 คน    

51 7 ก.ย. 60 - คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
- คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
14 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

52 7 ก.ย. 60 - คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
- คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

53 7 ก.ย. 60 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์  
ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

54 7 ก.ย. 60 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

55 7 ก.ย. 60 - คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
ม. ธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต) 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
8 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    
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56 7 ก.ย. 60 - เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

- คณะบญัชีและบริหารธุรกิจหลกัสูตร
นานาชาติ  (BBA) ม.ธรรมศาสตร์ 
 (ท่าพระจนัทร์) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

57 7 ก.ย. 60 - คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- คณะเศรษฐศาสตร์ (BE) ม. 
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

58 7 ก.ย. 60 - วทิยาลยัอุตสาหกรรมการบิน สถาบนั
เทคโนโลย ีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
- คณะมนุษยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

59 7 ก.ย. 60 - คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- คณะมนุษยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
12 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

60 7 ก.ย. 60 - คณะ วารสารศาสตร์  และ 
- คณะโลกคดีศึกษา GSSE  
ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน 
13 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

61 7 ก.ย. 60 - คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- คณะบญัชีและบริหารธุรกิจหลกัสูตร
นานาชาติ  (BBA) ม.ธรรมศาสตร์  
(ท่าพระจนัทร์) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน  
10 คน ผูป้กครอง 1 คน 
คุณครู 1 คน    

62 15 พ.ย.60 โครงการตามพระราชประสงค ์ 
“หุบกระพง”  จ.เพชรบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/1 
คุณครูจ านวน 4 คน 

63 15 พ.ย.60 โครงการศึกษาวธีิการฟ้ืนฟูท่ีดินเส่ือม 
โทรมเขาชะงุม้ จ. ราชบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/2 
คุณครูจ านวน 2 คน 

64 15 พ.ย.60 พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง จ.นครปฐม เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/3 
คุณครูจ านวน 3 คน 

65 15 พ.ย.60 โครงการอมัพวา ชยัพฒันานุรักษ ์ 
อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 
คุณครูจ านวน 3 คน 
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
66 6 พ.ย. 60 วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร  

และอาสนวหิารอสัสัมชญั 
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.5/1  
จ านวน 36 คน  
ผูป้กครองเครือข่ายป.5  
จ านวน 2 คน 
คุณครู จ านวน 2 คน 

67 7พ.ย. 60 วดัเทวราชกุญชรวรวิหาร  
และอาสนวหิารอสัสัมชญั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.5/3 
จ านวน 36 คน 
ผูป้กครองเครือข่ายป.5  
จ านวน 2 คน 
คุณครู จ านวน 2 คน 

68 8 พ.ย. 60 วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร  
และอาสนวหิารอสัสัมชญั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.5/2 
จ านวน 36 คน 
ผูป้กครองเครือข่ายป.5  
จ านวน 2 คน 
คุณครู จ านวน 2 คน 

69 9 พ.ย. 60 วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร  
และอาสนวหิารอสัสัมชญั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.5/4 
จ านวน 36 คน 
ผูป้กครองเครือข่ายป.5  
จ านวน 2 คน 
คุณครู จ านวน 2 คน 

70 22 พ.ย.60 ทศันศึกษา จ.พระนครศรีอยธุยา มคัคุเทศกข์องบริษทั 
รัตนบราลี 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 
คุณครูจ านวน 2 คน 

71 23 พ.ย.60 ทศันศึกษา จ.พระนครศรีอยธุยา มคัคุเทศกข์องบริษทั 
รัตนบราลี 

นกัเรียนชั้น ม.2/2 
คุณครูจ านวน 2 คน 

72 29 พ.ย.60 ทศันศึกษา จ.พระนครศรีอยธุยา มคัคุเทศกข์องบริษทั 
รัตนบราลี 

นกัเรียนชั้น ม.2/3 
คุณครูจ านวน 2 คน 

73 30 พ.ย.60 ทศันศึกษา จ.พระนครศรีอยธุยา มคัคุเทศกข์องบริษทั 
รัตนบราลี 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 
คุณครูจ านวน 2 คน 

74 12 ธ.ค. 60 อาคารจตุัรัสจามจุรี เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/2 
ผูป้กครองเครือข่ายป.4  
จ านวน 3 คน 
คุณครู จ านวน 3 คน 
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
75 13 ธ.ค. 60 อาคารจตุัรัสจามจุรี เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
นกัเรียนชั้น ป.4/4 
ผูป้กครองเครือข่ายป.4  
จ านวน 3 คน 
คุณครู จ านวน 3 คน 

76 14 ธ.ค. 60 อาคารจตุัรัสจามจุรี เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/1 
ผูป้กครองเครือข่ายป.4  
จ านวน 3 คน 
คุณครู จ านวน 3 คน 

77 15 ธ.ค. 60 อาคารจตุัรัสจามจุรี เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/3 
ผูป้กครองเครือข่ายป.4  
จ านวน 3 คน 
คุณครู จ านวน 3 คน 

78 16-17 ธ.ค. 60 ค่ายดูดาว  เขาใหญ่  คุณครูในกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นกัเรียนชมรมดาราศาสตร์  
ม.1-ม.6 จ านวน 22 คน 
คุณครู จ านวน 4 คน 

79 8 ม.ค.61 ศูนยพ์ฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.6/1 
ผูป้กครองเครือข่าย ป.6  
จ านวน 3 คน 
คุณครู จ านวน 2 คน 

80 8 ม.ค. 61 อบรมกิจกรรมพิเศษ  เร่ืองมารยาทสากล
ในการรับประทานอาหาร ท่ีโรงแรม
เอเชีย กรุงเทพฯ 

ศิษยเ์ก่าโรงเรียน
มาแตร์เดอีวทิยาลยั 

นกัเรียนชั้นมธัยม 3/1 และ
มธัยม3/4 

81 9 ม.ค.61 ศูนยพ์ฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.6/2 
ผูป้กครองเครือข่าย ป.6  
จ านวน 3 คน 
คุณครู จ านวน 2 คน 

82 9 ม.ค.61 พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม และวดัพระเชตุพนวมิลมงั
คลารามราชวรมหาวหิาร 

มคัคุเทศกป์ระจ าวดั นกัเรียนชั้น ม. 3/2 
คุณครูจ านวน 3 คน 

83 10 ม.ค.61 พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม และวดัพระเชตุพนวมิลมงั
คลารามราชวรมหาวหิาร 

มคัคุเทศกป์ระจ าวดั นกัเรียนชั้น ม. 3/1 
คุณครูจ านวน 4 คน 
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
84 10 ม.ค.61 ศูนยพ์ฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจาก 

พระราชด าริ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.6/3 
ผูป้กครองเครือข่าย ป.6  
จ านวน 3 คน 
คุณครู จ านวน 2 คน 

85 11 ม.ค.61 พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม และวดัพระเชตุพนวมิลมงั
คลารามราชวรมหาวหิาร 

มคัคุเทศกป์ระจ าวดั นกัเรียนชั้น ม. 3/3 
คุณครูจ านวน 3 คน 

86 11 ม.ค.61 ศูนยพ์ฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมากจาก
พระราชด าริ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.6/4 
ผูป้กครองเครือข่าย ป.6  
จ านวน 3 คน 
คุณครู จ านวน 2 คน 

87 12 ม.ค.61 พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม และวดัพระเชตุพนวมิลมงั
คลารามราชวรมหาวหิาร 

มคัคุเทศกป์ระจ าวดั นกัเรียนชั้น ม. 3/4 
คุณครูจ านวน 4 คน 

88 29 ม.ค. 61 อบรมมารยาสากลในการรับประทาน
อาหาร  

ศิษยเ์ก่าโรงเรียน
มาแตร์เดอีวทิยาลยั 

นกัเรียนมธัยม 3/2 – 3/3 
และคุณครู 6 ท่าน   

 
ตารางที ่19 : แสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายของนกัเรียนระดบัต่างๆ 

 

กจิกรรม ระดับช้ัน วนัที่ สถานที่ 
1. ค่ายสภานกัเรียน ม.1-ม.6 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
2. ค่ายยวุกาชาด ป.5 

17 มิ.ย. 2560 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
 ป.6 
 ป.6 9 ธ.ค. 2560 สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

 ม.1 15 - 17 พ.ย. 2560 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
 ม.2 17 - 19 ม.ค. 2561 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
 ม.3 5 - 7 ก.ค. 2560 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 

 ม.4 2 – 4 ส.ค. 2560 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
 ม.5 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
3. ค่ายปัจฉิมนิเทศ  ม.6 13 - 14 ธ.ค. 2560 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
4. ค่ายวชิาการ : คณิตศาสตร์ ป. 5 27 ม.ค. 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
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2.2 โรงเรียนไดรั้บการอนุเคราะห์จากบุคลากรทอ้งถ่ินท่ีเป็นคุณแม่อาสามาให้ความรู้ดา้นภาษาองักฤษแก่
นักเรียนในระดับประถมศึกษา ในส่วนของระดับมัธยมศึกษา ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยายความรู้และ
แนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ รวมทั้งการใหค้วามรู้แก่บุคลากรครูและผูป้กครองดงัแสดงในตารางท่ี 20 ,21 

 

ตารางที ่20 : แสดงกิจกรรมบรรยายขอ้มูลความรู้และแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
 

 
ล าดับ 

วนัที่ กจิกรรม วทิยากร 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 
1 25 พ.ค. 60 การบรรยายจากสถานสงเคราะห์

เด็กอ่อน พญาไท 
วทิยากรท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนชั้นมธัยม 3   

2 5 มิ.ย. 60 การบรรยายในหวัขอ้ “เล้ียงลูก
อยา่งไร ใหมี้ความเขม้แขง็ทางใจ
ในสังคมไทยยคุ 4.0” 

พญ.เบญจพร ตนัตสูติ ผูป้กครองชั้นป.4 – 6 

3 13 มิ.ย. 61 กิจกรรมเล่านิทานสวนสนุก ฟ.ฟัน  
และมอบหนงัสือนิทานท่ีจดัท าเอง
ใหโ้รงเรียน 

ทพญ. มนฤญช์ จิตรวรรณภา 
และคณะ 

นกัเรียนอนุบาล 

4 23 มิ.ย. 61 กิจกรรมสุขอนามยั เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล นกัเรียนอนุบาล 
5 27 มิ.ย. 60 บรรยายอาชีพ  เครือข่ายผูป้กครองระดบัชั้น

มธัยมศึกษา 
นกัเรียนชั้นม.1 – 3 
   

6 5 ก.ค. 60 การบรรยายพิเศษในหวัขอ้ การ
ทุจริตคอรัปชัน่  

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์
(นกัเรียนเก่า) ผูอ้  านวยการ
วจิยั ดา้นการบริหารจดัการ
ระบบเศรษฐกิจสถาบนัวจิยั
เพื่อการพฒันาแห่งประเทศ
ไทย (TDRI) 

นกัเรียนชั้นม.5 – 6 

57 25 ก.ค.60 กิจกรรมคณิตคิดสนุก  เครือข่ายผูป้กครองชั้น
ประถม 1 – 6  

นกัเรียนชั้นป.1 – 6 

8 26 ก.ค.60 กิจกรรมคณิตคิดสนุก  
 

เครือข่ายผูป้กครองชั้น
ประถม 1 – 6  

นกัเรียนชั้นป.1 – 6 

9 3 ส.ค. 60 บรรยายหวัขอ้ BE A BUDDY, 
NOT A BULLY  ท่ีหอ้งปาฐกถา 

คุณวรนนัท ์ประเสริฐเมธ นกัเรียนป. 6 

10 5 ส.ค.60 กิจกรรมวนั Family Day คุณครูทีมชั้นอนุบาลและ
เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล 

นกัเรียนชั้นอนุบาล 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 
11 10 ส.ค. 60 บรรยายหวัขอ้ BE A BUDDY, 

NOT A BULLY  ท่ีหอ้งปาฐกถา 
คุณวรนนัท ์ประเสริฐเมธ นกัเรียนป. 5 

12 16 ส.ค. 60 บรรยายหวัขอ้ BE A BUDDY, 
NOT A BULLY  ท่ีหอ้งปาฐกถา 

คุณวรนนัท ์ประเสริฐเมธ นกัเรียนป. 4 

13 17 ส.ค. 60 การศึกษาต่อวทิยาลยัวทิยาศาสตร์
การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราช
วทิยาลยัจุฬาภรณ์  

นกัเรียนเก่ารุ่นท่ี 87  นกัเรียนม. 6 

14 17 ส.ค. 60 บรรยายเร่ือง วทิยาศาสตร์และงาน
วศิวกรรมในการพฒันาประเทศ 

ดร.วลิสา วจิิตรวาทการ  นกัเรียนม. 3 

15 18 ส.ค. 60 บรรยายเร่ือง วทิยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

ดร.สมฤดี  จิตประไพ นกัเรียนม.  2 

16 18 ส.ค. 60 บรรยายเร่ือง Environmental Issue 
in Global Aspect  

 นกัเรียนม. 5/1 – 2 

17 18 ส.ค. 60 บรรยายเร่ือง Modern 
Environmentalism 

คุณครูอาดิล  ภกัดีธรรม นกัเรียนนกัเรียน 
ม. 4/1 – 3 และ 
ม. 6/1 – 3 

18 18 ส.ค. 60 กิจกรรมวทิยาศาสตร์ นกัเรียนมธัยม 5/3 – 5 นกัเรียนป. 1 – 6  
19 18 ส.ค. 60 วทิยาศาสตร์ของดอกไม ้ คุณครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ นกัเรียนม. 1 
20 22 ส.ค. 60 กิจกรรมมคัคุเทศกน์อ้ย ป.6 อาคาร

ประถม 
และบริเวณโดยรอบ ภายใน
โรงเรียน 

เครือข่ายผูป้กครอง ป.4-5 
คุณครู จ  านวน 4 ท่าน 

นกัเรียนชั้น ป.6 

21 22 ส.ค. 60 กิจกรรมคณิตคิดสนุก หมาก
กระดาน 

เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียนชั้นป.1 – 6 

22 23 ส.ค. 60 กิจกรรมคณิตคิดสนุก หมาก
กระดาน 

เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียนชั้นป.1 – 6 

23 28 ส.ค. 60 บรรยายการศึกษาต่อ Tokyo 
International University 

วทิยากรจาก Tokyo 
International University 

นกัเรียนชั้น 
มธัยมปลายท่ีสนใจ 

24 1 ก.ย. 60 แต่งหนา้เคก้ บริษทั เอสแอนดพ์ี นกัเรียนชั้น ป.3 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 
25 1 ก.ย. 60 บรรยายในหวัขอ้ การเตรียมพร้อม

เร่ืองบุคลิกภาพ เพื่อเขา้สัมภาษณ์ 
คุณขนิษฐา แกว้พวงงาม นกัเรียนชั้นม. 6 

26 4 ก.ย. 60 สัมภาษณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียน
มธัยม 6 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม นกัเรียนชั้นม. 6 

27 6 ก.ย. 60 การบรรยายพิเศษจากคุณหมอ แพทยห์ญิงสุกญัญา  ชยักิตติ
ศิลป์ 

นกัเรียนชั้นม. 6 

28 8 ก.ย. 60 การวางแผนและออกแบบ 
Portfolio 

ผูแ้ทนจากสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

นกัเรียนชั้น ม.5 - ม.6 
ท่ีสนใจ 

29 14 ก.ย. 60 กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ระดบัอุดมศึกษาของ
นกัเรียนมธัยม 6 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม นกัเรียนม. 6 

30 7 พ.ย. 60 การแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
(Science Show)  

องคก์ารพิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) จดัโดย เครือข่าย
ผูป้กครอง ป.1-6 

นกัเรียน ป. 1 - 3 

31 13 พ.ย. 60 การแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
(Science Show)  

องคก์ารพิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) จดัโดย เครือข่าย
ผูป้กครอง ป.1-6 

นกัเรียนชั้น ป. 4 - 6 

32 20 พ.ย. 60 กิจกรรมปล่อยจรวดขวดน ้า  เครือข่ายผูป้กครอง ป.6 นกัเรียนชั้น ป. 6 
33 21 พ.ย. 60 บรรยาย“การคน้พบใหม่ทางดารา

ศาสตร์” 
สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

นกัเรียนมธัยมปลาย
แผนการเรียน
วทิยาศาสตร์ 

34 30 พ.ย. 60 การบรรยายจากสถาบนั 
Smithsonian ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

Dr.Paul Taylor ผูแ้ทนนกัเรียนม. 5
และ ม. 6 

35 12 ธ.ค. 60 กิจกรรมถกัไหมพรมดว้ยมือ  เครือข่ายผูป้กครอง ป.1-6  นกัเรียนชั้น ป. 1-6 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 
36 13 ธ.ค. 60 กิจกรรมถกัไหมพรมดว้ยมือ  เครือข่ายผูป้กครอง ป.1-6  นกัเรียน ป. 1-6 
37 5 ม.ค. 61 การแสดง To Dream the 

Impossible Dream Concert  
วงไหมไทยและนกัเรียน
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

นกัเรียน ป. 5 และม. 2 

38 9 -10 ม.ค.61 การแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ท า Portfolio เตรียมตวัเขา้
มหาวทิยาลยั  

นกัเรียนมาแตร์เดอีฯ รุ่น 88 นกัเรียน ม. 4 
 

39 10 ม.ค. 61 ฝึกทกัษะการน าเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม พิพิธภณัฑส์ะสม
ความสุขของนกัเรียนมธัยม 1 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 3 คน 

นกัเรียน ม. 1/4 
 

40 10 ม.ค. 61 การเชิญชวนร่วมกิจกรรมนิสิต
คาทอลิกในมหาวทิยาลยั 

คุณพอ่มนาสันต ์และนกัเรียน
เก่า 2 คน 

นกัเรียนคาทอลิก 
ม. 5 – 6 และ ม. 6/4 

41 11 ม.ค. 61 การสัมภาษณ์นกัเรียนชั้นมธัยม 6 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้
ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 

นกัเรียนเก่าและเครือข่าย
ผูป้กครองมธัยม  

นกัเรียนม. 6 

42 11 ม.ค. 61 กิจกรรมพิเศษของกลุ่มสาระ
วชิาการงาน เร่ืองมารยาทสากลใน
การรับประทานอาหาร ณ หอ้งการ
งาน (มธัยม) 

สมาคมผูป้กครองและครูฯ 
นกัเรียนเก่า 

นกัเรียนป. 5 

43 19 ม.ค. 61 กิจกรรมเรียนรู้เอกลกัษณ์ไทย กา้ว
ไกลสู่อาเซียน  

เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล นกัเรียนอนุบาล 

44 22 ม.ค. 61 ฝึกทกัษะการน าเสนอ
ประสบการณ์จากกิจกรรม 
“เส้นทางสร้างสรรค ์สานฝันสู่การ
เรียน” ของนกัเรียนมธัยม 3 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 12 คน 

นกัเรียนม. 3 

45 23 ม.ค. 61 ฝึกทกัษะการน าเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม อาชีพสร้างสุข บุคคล
สร้างแรงบนัดาลใจ ของนกัเรียน
มธัยม 2 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 6 คน 

นกัเรียนม. 2/1 และ 
ม.2/2 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 
46 24 ม.ค. 61 ฝึกทกัษะการน าเสนอ

ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม พิพิธภณัฑส์ะสม
ความสุขของนกัเรียนมธัยม 1 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 3 คน 

นกัเรียน ม. 1/1 
 

47 26 ม.ค.61 กิจกรรมสาระทอ้งถ่ิน ป.5  
(สถานพยาบาลใกลโ้รงเรียน : 
สถานพยาบาลและฝึกปฏิบติัCPR)   

บุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญ  
จากโรงพยาบาลจุฬาฯ 
(ผูป้กครองนกัเรียน) 
เครือข่ายผูป้กครองชั้น ป.5 

นกัเรียน ป.5  
จ านวน 144 คน 
คุณครูจ านวน 8 คน 

48 30 ม.ค. 61 ฝึกทกัษะการน าเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม อาชีพสร้างสุข บุคคล
สร้างแรงบนัดาลใจ ของนกัเรียน
มธัยม 2 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 6 คน 

นกัเรียนชั้นม. 2/3 และ 
ม. 2/4 

49 30 ม.ค. 61 บรรยายหวัขอ้ ความคิดสร้างสรรค์
กบัการประยกุตใ์ชใ้นอาชีพ 

วทิยากรจากศูนยก์ารเรียนรู้
สร้างสรรค ์TCDC 

นกัเรียนชั้นม. 2/1 และ  
ม. 2/2 

50 31 ม.ค. 61 ฝึกทกัษะการน าเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม พิพิธภณัฑส์ะสม
ความสุขของนกัเรียนมธัยม 1 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 3 คน 

นกัเรียน ม. 1/2 
 

51 7 ก.พ. 61 ฝึกทกัษะการน าเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม พิพิธภณัฑส์ะสม
ความสุขของนกัเรียนมธัยม 1 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 3 คน 

นกัเรียน ม. 1/3 
 

52 8 ก.พ. 61 การแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ท า Portfolio เตรียมตวัเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัมหาวทิยาลยั  

นกัเรียนมาแตร์เดอีฯ รุ่น 
MD88 

นกัเรียน ม. 5 
 

53 8 ก.พ. 61 บรรยายอาชีพหวัขอ้ การตลาดดว้ย
การส่ือสารออนไลน์ 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยมและ
คุณปอยหลวง โคนทรงแสน 

นกัเรียน ม. 1 - ม. 5 
 ท่ีสนใจ 

54 9 ก.พ. 61 Focus group สาขาวชิา การบิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ นกัเรียน ม. 5  
จ านวน 11 คน 
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ตารางที ่21 : การใหค้วามรู้ส าหรับผูป้กครองและการอบรมบุคลากรครู 
 

ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 
1 8 พ.ค.60 บรรยายในหวัขอ้ อ่อนโยน สุภาพ   

ถ่อมตน  Kindness and Empathy  
คุณวรนนัท ์ ประเสริฐเมธ คุณครูโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวทิยาลยั 
2 22 พ.ค. 60 อบรมครูค าสอน คุณพอ่สุพจน์  ฤกษสุ์จริต คุณครูคาทอลิก 
3 24 พ.ค. 60 อบรมพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

46 เล่ม รวม 1800 ปี 
คุณพอ่พงษเ์ทพ ประมวล
พร้อม 

คุณครูคาทอลิก 
 

4 26 พ.ค. 60 อบรมครูค าสอน คุณพอ่ชาญชยั ทิวไผง่าม คุณครูคาทอลิก 
5 29 พ.ค. 60 

 
อบรมการใชโ้ปรแกรมวชิาการใหม่ คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย คุณครูท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
6 3 มิ.ย. 60 ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ ใน

หวัขอ้ “หลกัสูตร Teach Less Learn 
More” ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และ IT 

-คณะอนุกรรมการวชิาการ  
สมาคมนกัเรียนเก่าฯ 
มาแตร์เดอีฯ 
-คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คุณครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ , 
วทิยาศาสตร์ , การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

7 5 มิ.ย.60 
 

การบรรยายใหก้บัผูป้กครอง ในหวัขอ้ 
“เล้ียงลูกอยา่งไรใหมี้ความเขม้แขง็ทาง
ใจในสังคมไทยยคุ 4.0” ท่ีหอ้งอกัแนส  
จดัโดยเครือข่ายผูป้กครองชั้นประถม 

พญ.เบญจพร ตนัตสูติ 
 

ผูป้กครองนกัเรียน 
ชั้น ป. 4-6  
 

8 9 มิ.ย. 60 อบรมการใชโ้ปรแกรมวชิาการใหม่  
ณ หอ้งปาฐกถา โรงเรียนมาแตร์เดอี
วทิยาลยั 

ฝ่ายวชิาการ 
คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คุณครูท่ีสนใจ 

9 12 มิ.ย. 60 ศึกษาดูงานการสาธิตการสอนโดยใช้
ส่ือท่ีพฒันาโดย Line Japan  Thai 
Japanese Association School 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

คุณครูเจษฎา  
และคุณครูปฐมา 

10 14 มิ.ย. 60 การอบรมโปรแกรมวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 
คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คุณครูมธัยม 1 และ 4 

11 16 มิ.ย. 60 การอบรมโปรแกรมวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 
คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คุณครูมธัยม 1 และ 4 

12 19 มิ.ย. 60 การอบรมโปรแกรมวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 
คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คุณครูมธัยม 1 และ 4 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 
13 20 มิ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน 
คุณครูขวญักลา้ นุชนารถ 
คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คุณครูหวัหนา้ 
ระดบัชั้นมธัยม 1 - 3 

14 21 มิ.ย. 60 การอบรมโปรแกรมวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 
คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คุณครูมธัยม 4 และ
คุณครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

15 22-23 มิ.ย. 60 อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การจดัท า
โครงงานวทิยาศาสตร์ระดบัเด็กเล็ก” ท่ี
ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมยั 

เจา้หนา้ท่ีประจ าโครงงาน คุณครูชฎัปภา 

16 15 ก.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการฯ 
หวัขอ้”การจดัการเรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศเพิ่มทกัษะ ความสามารถใน
การส่ือสาร” 

-คณะอนุกรรมการวชิาการ  
สมาคมนกัเรียนเก่าฯ 
มาแตร์เดอีฯ 
-คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คุณครูกลุ่มสาระ
ภาษาจีน 
ภาษาองักฤษ  
และภาษาฝร่ังเศส 

17 18,19 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง "office 365" คุณครูคอมพิวเตอร์มธัยม คุณครูธุรการ 
18 20 ก.ค. 60 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันา

บุคลากร 
คุรครูท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
แต่ละกลุ่มสาระ 

คุณครูท่ีสนใจ 

19 1-3 ส.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิคการคิด
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (ในกรุงเทพมหานคร) 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ 

วทิยากรจากสช. คุณครูปิยะวดี และ
คุณครูขวญักลา้ 

20 18 ก.ย. 60 อบรมสัมมนาเร่ือง “การปฏิ รูปการ
จัดการเรียนรู้ศิลปะในยุค 4.0 ณโรง
เรียนสตรี   วดัระฆงั 

 คุณครูประพนธ์  
คุณครูเนาวรัตน์ (ท)  
คุณครูมณีจนัท ์

21 15-18 ต.ค.60 อบรมหั วข้อ  “Life Skills and People 
Skills” 

Bro.John D’Cruz คุณครูกลุ่มละ 20 คน 
กลุ่มละ  2 วนั 

22 8 พ.ย. 60 การประชุมหาแนวทางพฒันา ICT เพื่อ
การเรียนการสอนของโรงเรียน 

คุณฉตัรชยั คุณปิติลกัษณ์ 
รองผูอ้  านวยการส านกังาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ และดร.
ถิรพล วงศส์อาดสกุล 

ทีมบริหาร คุณครู
ผูส้อน IT และคุณครู
ท่ีใช ้IT ในการสอน
และสนใจ 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

   
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีม.กรุงเทพ 

 

23 9 พ.ย. 60 การบรรยายพิเศษ ในหวัขอ้  
“Design Thinking” เพื่อน าสู่แผนพฒันา
โรงเรียนฉบบัใหม่  

ดร.อภิชาติ ไล่สตรูไกล ทีมบริหาร หวัหนา้
และผูป้ระสานงาน
กลุ่มสาระ และครูท่ี
สนใจ 

24 18 พ.ย. 60 อบรมเร่ือง Positive Discipline สมาคมครูโรงเรียน
คาทอลิก 

ครูท่ีสนใจ 

25 8 ธ.ค. 60 Workshop พิเศษ ส าหรับครูอนุบาลและ
ครูดนตรี 

ดร.อรปวณ์ี นิติศฤงคาริน 
MD 72 

ครูอนุบาลและ 
ครูดนตรี 

26 14 ธ.ค. 60 workshop การท าคพัเคก้ (STEM) ครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

คุณครูคณิตศาสตร์
ระดบัประถม และ
มธัยม 

27 10-12 ม.ค. 61 สัมมนาผูร่้วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน Bro.John D’Cruz ผูบ้ริหารและครูรวม 
15 คน 

 

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

ตารางที ่22 :  กิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของนกัเรียน 
 

ล าดับ วนั/เดือน/ปี กจิกรรม สถานที่ 
1 4 มิ.ย. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ป.5-6   โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
2 15 -17 มิ.ย. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก  ม.6 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
3 16 มิย. 2560 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.6 วดัปทุมวนาราม    
4 29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.4 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
5 30 มิ.ย. 2560 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.4  วดัญาณเวศกวนั  นครปฐม 

วดัสนามใน  นนทบุรี 
วดัเทพลีลา   กรุงเทพฯ 

6 22 ก.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ป.3-4  โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
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ล าดับ วนั/เดือน/ปี กจิกรรม สถานที่ 
8 27 - 29 ก.ค. 2560 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.5  บา้นไรวา บางพระ ชลบุรี 
9 27 ก.ค. 2560 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.5  วดัปัญญานนัทาราม  

วดัธรรมมงคลเถาบุญญนนทวหิาร 
10 24 - 26 ส.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.3 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
11 25 ส.ค. 2560 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.3 วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 
12 7 - 9 ก.ย. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.2 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน  
13 8 ก.ย. 2560 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.2 วดัชลประทานรังสฤษด์ิ 
14 9 ก.ย. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ป.2  โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
15 4 - 6 ม.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.1 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
16 5 ม.ค. 2560 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.1 พุทธมลฑล นครปฐม 

 

หมายเหตุ : นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  มิไดมี้การปฏิบติัธรรม แต่เปล่ียนรูปแบบเป็น ทศันศึกษาเชิงศาสนา 
 

ตารางที ่23 : กิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของบุคลากรครู 
 

ล าดับ วนั/เดือน/ปี กจิกรรม สถานที่ 
1 21 - 23 เม.ย. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 1 โดย พญ.อมรา  มลิลา บา้นผูห้วา่น นครปฐม 
2 25 - 28 พ.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 2 โดย พญ.อมรา  มลิลา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
3 1 - 4 มิ.ย. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 3 โดย พญ.อมรา  มลิลา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
4 29 มิ.ย. -2 ก.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 4 โดย ซ.สมจิตร์  ครองบุญศรี ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน 

ลาดกระบงั 5 7 - 10 ก.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 5 โดย  Brother John D’Cruz 
6 13 - 15 ก.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 6 โดย คุณพอ่มนาสันต ์วงษว์าร 
7 24 - 27 ส.ค. 2560 ฟ้ืนฟูจิตใจครู คร้ังท่ี 7 โดย ซ.รวงกาญจนา  ชินะผา 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……………………….. 
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10.3  อาชีพหลกัของผูป้กครองส่วนใหญ่ คือ    
 รับราชการ    คา้ขาย     รับจา้ง   
 ไม่มีอาชีพ  ไม่มีอาชีพ     อ่ืน ๆ (ระบุ) …ธุรกิจส่วนตวั… 

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

   

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  มีอายุครบ 90 ปี เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เป็นโรงเรียนท่ีรู้จกัของ
ชุมชนทั้ งในบริเวณใกล้เคียงและในสังคมทั่วไป โรงเรียนช่วยสร้างและพัฒนาคนให้กับสังคมมาช้านาน มี
ปฏิสัมพนัธ์กับชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับตั้งอยู่ท่ามกลางศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ธนาคาร 
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล วดั โบสถ์ และสวนสาธารณะอยูใ่กลเ้พียงพอท่ีจะสามารถเดินถึงได ้ 
ดงันั้นโรงเรียนจึงมีโอกาสร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการจดักิจกรรม อาทิเช่น การจดักิจกรรมทางดา้นศาสนกิจ 
ณ วดัปทุมวนาราม การร่วมดูแลความปลอดภยักบัชุมชนถนนหลงัสวนโดยมีผูก้  ากบัสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี
และผูอ้  านวยการเขตปทุมวนัสนบัสนุน ดว้ยการส่งเจา้หนา้ท่ีมาร่วมประชุมทุกคร้ัง ไดรั้บการบริการจากสภากาชาด
ไทย มีโอกาสศึกษาระบบธุรกิจจากกิจการธุรกิจใหญ่-เล็กรอบโรงเรียน และจากอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ท่ีมี
ความทนัสมยัของส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ในดา้นการดูแลดา้นการจราจรและการรักษาความปลอดภยัโรงเรียนไดรั้บ
บริการอย่างใกล้ชิดจากสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี และไดรั้บการบริการฉุกเฉินอย่างทนัท่วงทีจากโรงพยาบาล
ต ารวจ นอกจากน้ีสมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลยั และมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั ได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ การพฒันา
บุคลากร การพฒันาอาคารสถานท่ี การร่วมให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุน
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   
 ปัจจุบนัโรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครองนักเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงัน้ี  เครือข่ายระดบั
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 2   เครือข่ายระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6   เครือข่ายระดับมัธยมศึกษา   เครือข่าย
ผูป้กครองคาทอลิก  มีคุณแม่อาสาประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โดยจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
สนบัสนุนพฒันาทกัษะชีวติและเสริมประสบการณ์ใหน้กัเรียน นอกจากน้ียงัมีคุณแม่อาสาดูแลหอ้งเรียนส่งเสริม 
การอ่านภาษาองักฤษทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่าม  
 

       โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดยสมศ.  เม่ือวนัท่ี  17 - 19  
ธันวาคม พ.ศ. 2555  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้พิจารณาจ าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี        
ดงัแสดงในตารางท่ี 24 และ 25 และจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดงัแสดงในตารางท่ี 26 และ 27 
 

ตารางที ่24 :  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทศัน ์พนัธกิจและ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัว บ่ ง ช้ี ท่ี  10 ผลการพัฒนาตาม จุด เน้นและ จุด เด่น ท่ี ส่ งผลสะท้อน เป็น                     

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 100.00 ดมีาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

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

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                                           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



 

42 

ตารางที ่25 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทศัน ์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 
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.70 ดมีาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

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

สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

              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 / วิสัยทศัน ์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 รักษามาตรฐาน

และ 
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 / วิสัยทศัน ์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 รักษามาตรฐาน
และ 
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. ควรส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกตามโอกาสอนั 

เหมาะสมมากข้ึน 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความมีมิตรภาพต่อกนัโดยการไหวต้ามประเพณี 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. ควรพฒันาเพิ่มเติมด้านการจดัท 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
ให้โรงเรียนพิจารณาถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดับริการให้นกัเรียน รวมถึงประเด็นของพนัธุกรรมดว้ย  โรงเรียนจึง
จดัให้มีกิจกรรม นกัเรียนอนุบาล“อ่อน”หวาน โดยบริโภคนมจืดและระมดัระวงัปริมาณความหวานในอาหารท่ีจดั
ให้นกัเรียน รวมทั้งไม่อนุญาตให้นกัเรียนน าขนมถุงต่างๆ มารับประทานท่ีโรงเรียน และเม่ือตดัประเด็นพันธุกรรม
ของเด็กๆ ท่ีบิดา-มารดาร่างเล็ก ออกไปแลว้ ครูอนุบาลไดมี้การหารือกบัผูป้กครองเป็นรายบุคคลเพื่อความร่วมมือ
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ในกระบวนการของการปรับลด / เพิ่มน ้าหนกัตามความจ าเป็นของแต่ละราย  

1.2 ขอ้เสนอแนะ : ขอความร่วมมือกบัผูป้กครองใหช่้วยดูแลและพฒันาใหเ้ด็กมีการเจริญเติบโตสมวยัให้
ครบถว้นทุกคน 

การด าเนินการของโรงเรียนในประเด็นน้ีกวา้งกวา่ประเด็นท่ี 1.1 คือกรณีท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถช่วยเหลือ 
ตนเองไดเ้ตม็ท่ีในการรับประทานอาหาร   การเคล่ือนไหวอยา่งคล่องแคล่วตามวยั และความรับผดิชอบส่วนตน 
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พื้นฐานในดา้นต่างๆ ครูอนุบาลไดติ้ดต่อใหข้อ้มูลและร่วมกบัผูป้กครองในการสร้างโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
ตามวยัอยา่งเหมาะสม 

1.3 ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ตามโอกาสอนัเหมาะสมมากข้ึน 
 การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดส้ร้างความเขม้ขน้ของการสืบคน้หาขอ้มูลจากบุคคลและสถานท่ี
ต่างๆ การใช้ Project Approach  ซ่ึงเร่ิมตน้จากประเด็นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน และหาขอ้มูลจาก
บุคคลต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน  รวมทั้งเครือข่ายผูป้กครองไดจ้  าลองสถานการณ์จริงของการด าเนินการของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ มาใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ เช่น การจ าลองท่ีนัง่ในเคร่ืองบินให้นกัเรียนสมมุติตนเองเป็น
นกับินและผูใ้ห้บริการบนเคร่ืองบิน การจ าลองสถานการณ์ของแพทยแ์ละพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
ฯลฯ ซ่ึงเครือข่ายผูป้กครองไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการสร้างสถานการณ์และน าอุปกรณ์จริงมาให้นกัเรียนได้
สัมผสัและเรียนรู้ 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1.4 ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงความมีมิตรภาพต่อกนัโดยการไหวต้ามประเพณี เช่น  
การไหวผู้ใ้หญ่ และการรับไหวผู้น้อ้ย เป็นตน้  

การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดมี้การฝึกการไหว ้และประกวดมารยาทงาม และขอความร่วมมือจาก
ครูทุกท่านให้เตือนให้นักเรียนไหวอ้ย่างถูกกาลเทศะอย่างสม ่าเสมอ มีการแข่งขันระหว่างห้องเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และครูปฏิบติัเป็นแบบอยา่งใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงการท่ีครูผูอ่้อนอาวโุสไหวค้รูท่ีอาวโุสกวา่เม่ือเร่ิมวนั
ใหม่และก่อนกลบับา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
 1.5 ขอ้เสนอแนะ : ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเร่ืองปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เขม้ขน้ เช่น จดักิจกรรม
หอ้งสมุดท่ีน่าสนใจ บรรณรักษอ์าสา จดัฉายภาพยนตร์น่าสนใจ ฯลฯ 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ ในระดบัอนุบาลและประถมศึกษา มีการรณรงค์รักการอ่านด้วยการจดั
คาบเวลาให้อย่างสม ่าเสมอ ส่วนระดบัมธัยมศึกษาไดมี้การปรับปรุงบริการในห้องสมุดให้คล่องตวัและเป็นแหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลได้อย่างทนัสมยัข้ึน   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 
มากข้ึน 
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การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดมี้การติดโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบติัการต่างๆ เพิ่มข้ึน 
โดยปัจจุบนัมีโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ห้องปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร์  ห้องแนะแนวมธัยม และห้องปฏิบติัการอ่ืนๆ  รวมทั้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และมีการจา้งบริษทัดูแลระบบของโรงเรียน ซ่ึงท าให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนคล่องตวั พร้อม
ใชง้าน และมีประสิทธิภาพข้ึนอยา่งเป็นท่ีพอใจ 

2.3. ขอ้เสนอแนะ : ควรวางแผนพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยก าหนดโครงการใน
แผนปฏิบติัการประจ าปีใหบุ้คลากรทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมทุกคน 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ เพิ่มบริการการสอนภาษาองักฤษให้กบัครูท่ีสนใจ และการจดัใหมี้        การ
แลกเปล่ียนครูระหวา่งโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยักบัโรงเรียนของคณะซิสเตอร์อุร์สุลิน ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งทางดา้นภาษาและวฒันธรรมระหว่างประเทศ
ระหวา่งครูชาวอินโดนีเซียกบันกัเรียน โดยครูอาสาสมคัรชาวอินโดนีเซียเขา้สอนภาษาอินโดนีเซียให้กบันกัเรียน
เก่ียวกบัประเทศอินโดนีเซียในชั่วโมงของวิชาสังคมศึกษา  และจดัให้มีการสอนภาษาอินโดนีเซียให้กบัครูไทย 
รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัถึงระบบงานและแผนการสอนของครู เพิ่มความมีรูปแบบท่ีเป็นสากล 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับปฐมวยั 

3.1. ขอ้เสนอแนะ : ควรพฒันาเพิ่มเติมดา้นการจดัท าเคร่ืองมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้และพฒันาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคลในระหวา่งภาคเรียนใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อสะดวกในการวเิคราะห์ส้ินปี 

การด าเนินการของโรงเรียน คือ ครูอนุบาลได้ร่วมกนัพฒันาเคร่ืองมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคลในระหว่างภาคเรียนเป็นรูปแบบเดียวกนัและเร่ิมใช้ปฏิบติัแล้ว และรายงานให้
ผูบ้ริหารทราบดว้ยความพึงพอใจในผลงานร่วมกนัท่ีเกิดข้ึนจากขอ้เสนอแนะน้ี 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 3.2. ข้อเสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
กระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ความสนใจและเพิ่มการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้หาขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ ทางโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากครูผูส้อนในการท าแผนการสอนแบบ
MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ซ่ึงเน้นกรอบการด าเนินการด้วย Induction ท าให้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน ก่อนการน าเขา้สู่ทฤษฎี หรือกฎ/กติกา และหลกัการ ประกอบกบัการท่ีทาง
โรงเรียนได้ปรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ IT ของโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Internet จึงท าให้
ครูผูส้อนสามารถใช ้IT ไดม้ากข้ึน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างผลงานดว้ย IT ซ่ึงดึงดูดความสนใจ และความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนกัเรียนในยคุปัจจุบนั จากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยการใช ้  
Moodle ของครูภาษาองักฤษ นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการเรียนรู้ดว้ยส่ือสมยัใหม่น้ี และเห็นวา่เกิดประโยชน์แก่ตน 
 
 



 

49 

4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 ระดับปฐมวยั 

4.1. ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาผูเ้รียน ครู และโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 

การด าเนินการของโรงเรียน คือ ครูอนุบาลมีการท างานเป็นทีมอย่างดีด้วยความเขา้ใจระบบการประเมิน
คุณภาพภายในมากยิง่ข้ึน มีการแบ่งกนัรับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ และประชุมเรียนรู้ร่วมกนั สร้างความเขา้ใจให้กนั
และกนั ร่วมสร้างเคร่ืองมือการประเมินดว้ยกนั ขอความช่วยเหลือแนะน าจากคุณครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่าใน
ระดบัมธัยมศึกษา จนกระทัง่มีความสามารถด าเนินการได้ด้วยทีมงานเล็กของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยา่งน่าพอใจ และครูทุกคนมีความเขา้ใจทุกมิติของงาน 
  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

4.2. ขอ้เสนอแนะ : ควรพฒันาระบบบริหารคุณภาพภายในใหต่้อเน่ืองทุกปี และถือเป็นกระบวนการบริหาร
ทุกปี 

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

เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินผลการจดัการศึกษาของ
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 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

2 2 

1.5 สาระส าคญัท่ีก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน 2 2 
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ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

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 าเนินการมีหลกัวชิา ผลการวจิยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงได ้เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

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 แกไ้ข
เพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  

2 2 

3.3 ระบบสารสนเทศมีการจดัเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทนัต่อการใชง้าน เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
องคก์ร 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 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

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 
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ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

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 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ

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 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

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 วิธีด าเนินการมีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอา้งอิงได้ 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 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  

2 2 

3.3 ระบบสารสนเทศมีการจดัเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทนัต่อการใชง้าน เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
องคก์ร บุคลากรและผูเ้รียน 

5 5 

3.4 การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์ 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 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

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   
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนไดด้ าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  2560 เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย

ของการจดัการศึกษาโดยมีแผนพฒันาโรงเรียนประจ าปี  2556 – 2560 เป็นแผนแม่บท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิก มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  และมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  รวมทั้งหมดจ านวน 11 มาตรฐาน 51 ตวับ่งช้ี  
ไดแ้ก่  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน   มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา   มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2559 รวมทั้งหมดจ านวน 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานดา้นกระบวนการบริหารและ
การจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มาตรฐานดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
มาตรฐานดา้นระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่1   เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุตามตวับ่งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 1  โดยด าเนินการดงัน้ี 

1.1 มีน ้าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมพฒันาการเด็กทางร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยให้ความส าคญัทางด้าน

โภชนาการ โดยมุ่งเน้นเร่ืองการด่ืมนมจืด และลดปริมาณความหวานในอาหารท่ีจดัให้แก่นกัเรียน  ฝึกให้นกัเรียน
รับประทานผกัและผลไม ้  จดักิจกรรมให้นกัเรียนออกก าลงักายประกอบจงัหวะหรือกิจกิจกรรมเคล่ือนไหวต่างๆ 
ภายในห้องเรียน   และในคาบเวลา Home-Room ทุกวนัศุกร์ นกัเรียนจะไดฝึ้กโยคะในท่าต่างๆท่ีเหมาะกบันกัเรียน
อนุบาล     มีการเล่นกลางแจง้ในเวลาพกัเชา้และพกักลางวนั และยงัมีคาบเรียนพลศึกษา  นาฏศิลป์ในเวลาบ่าย  โดย
แต่ละหอ้งมีโอกาสเรียนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  และจดัใหมี้การชัง่น ้ าหนกั และวดัส่วนสูง โดยบนัทึกภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการและการเจริญเติบโตของนกัเรียน ในกรณีท่ีเด็กนกัเรียนมีพฒันาการทางร่างกายไม่เป็นไป
ตามเกณฑท์างโรงเรียนจะมีการพบผูป้กครองเป็นรายบุคคล  เพื่อการช่วยเหลือกนัทั้งทางบา้นและทางโรงเรียน 

1.2 มีการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั 
  นอกจากกิจกรรมการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวดงักล่าวขา้งตน้แลว้   ยงัมีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อพฒันากลา้มเน้ือเล็กและกลา้มเน้ือใหญ่ โดยการบูรณาการเขา้ไปในหน่วยการเรียนต่างๆ  ประสบการณ์ท่ีเด็กๆ
เรียนรู้ไดแ้สดงออกซ่ึงทกัษะต่างๆอยา่งสนุกสนานและมีความสุขร่วมกบัผูป้กครอง  เพื่อนๆ  คุณครู ผ่านกิจกรรม    
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“ Family  Day ”  ท่ีจดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 5 สิงหาคม  2560  และวนักีฬาสีซิสเตอร์แอนเจลา จัดข้ึนในวนัเสาร์ท่ี              
3  กุมภาพนัธ์  2561  

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
         นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของตนเอง และส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการรักษาสุขอนามยั

ของตนเอง จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง “ตวัเรา”   โดยคุณครูมีการแนะน านกัเรียน

ในการดูแลสุขนิสัยในด้านความสะอาด เช่น  การอาบน ้ า  การแปรงฟัน  และท่ีเน้นทุกคร้ัง คือ ล้างมือก่อน

รับประทานอาหาร  และหลงัจากการเขา้หอ้งน ้าทุกคร้ัง  การบว้นปากและการแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร  และ

จดักิจกรรมเพิ่มเติม คือกิจกรรม“ วนัสุขอนามยั” โดยผูป้กครองอาสา  ซ่ึงจะแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน คือ ฐานท่ี

1  “มาแปรงฟันกนั” เรียนรู้เก่ียวกบัการแปรงฟันให้ถูกวิธี    ฐานท่ี 2 “หนูนอ้ยมือสะอาด” เรียนรู้เก่ียวกบัการลา้งมือ

ตามขั้นตอนให้ถูกวิธี  ฐานท่ี 3 “หนูนิดปลอดภยั” เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลความปลอดภยัของตนเองจาก    เช้ือโรค  

และฐานท่ี 4 “หนูนิดส าราญใจ” เรียนรู้เก่ียวกบัการเขา้หอ้งน ้ าทั้งสองแบบ คือ แบบชกัโครกและส้วมซึมอยา่งถูกวิธี  

ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบติัตามสุขบญัญติั 10 ประการ 

1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติด 
ในทุกๆวนัของชัว่โมง Home-Room จะมีการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้แก่นกัเรียน  เช่น  การวดัอุณหภูมิ

ของร่างกาย   การตรวจเล็บ  ตรวจมือ  ตรวจผม  การกระตุน้ให้ด่ืมน ้ าสะอาดอย่างสม ่าเสมอ  การใช้แกว้น ้ าส่วนตวั  
และไม่รับประทานอาหารโดยใชจ้านชอ้นร่วมกบัผูอ่ื้น  การใช้ผา้ปิดจมูกเม่ือเป็นหวดัไอ-จาม  เพื่อท่ีจะไม่แพร่เช้ือ
ไปท่ีผูอ่ื้น   มีการฉีดวคัซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน   และแนะน าในการเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆร่วมกับผูอ่ื้นเพื่อลดอุบติัเหตุ
อนัตรายจากการเล่น  และสอนให้รู้จกัหลีกเล่ียงการเส่ียงต่ออุบติัเหตุในดา้นต่างๆ  ส่ิงเสพติดตามวยัท่ีเหมาะสมท่ี
ควรได้เรียนรู้  และท่ีส าคัญ คือ การไม่พูดคุย และรับของจากคนแปลกหน้า  โดยการชมวิดิทัศน์ และการติด
โปสเตอร์ตามหอ้งเรียน 

 

ผลการด าเนินงาน  
จากการประเมินผลการด าเนินงาน   พบวา่ 
1. นกัเรียนร้อยละ  91.67  มีน ้าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์
2. นกัเรียนร้อยละ 97.50  มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั 
3. นกัเรียนร้อยละ 99.17 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
4. นกัเรียนร้อยละ 95.00  สามารถหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ  ภยัและส่ิงเสพติด 
 

มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวับ่งช้ีของ 
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มาตรฐานท่ี 2 โดยด าเนินการดงัน้ี 
2.1 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
       โรงเรียนจดัให้มีเคร่ืองเล่นสนามเพื่อให้นักเรียนไดผ้่อนคลายเป็นการช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ให้

นกัเรียนมีความรู้สึกดีต่อตนเองผา่นการเล่นเคร่ืองเล่นสนาม หรือเล่นในห้องเรียน นกัเรียนมีของเล่นท่ีหลากหลาย
ตามมุมต่างๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จกัอารมณ์ตนเอง เช่น อารมณ์สนุกสนาน เสียใจ ผิดหวงั อีกทั้งยงัฝึกให้
นักเรียนรู้จกัแบ่งปันของเล่น   การเล่นท าให้นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใสทั้ งเล่นในกิจกรรมเสรีตามมุมและ          
เล่นสนาม นอกจากนั้นครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัจริงเพื่อให้เกิดความภูมิใจในความสามารถของตน
นกัเรียนไดม้าเล่าประสบการณ์จากผลงานของตนเอง เช่น ผลงาน Project Approach ผลงานในโครงการตน้ไมค้  าศพัท ์
และกิจกรรม Cooking หรือการแสดงบทบาทสมมติ ตามหน่วยการเรียน อีกทั้งจดัแสดงผลงานในห้องนิทรรศการ
ประจ าปีของโรงเรียน 

2.2 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 
โรงเรียนฝึกให้นกัเรียนมีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก เช่น การเป็นผูน้ าท าท่าทางประกอบเพลงใหเ้พื่อน

ปฏิบติัตามหลงัเคารพธงชาติ  ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนัในการอ่านหนงัสือ การ
เล่านิทาน หรือเล่าประสบการณ์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กอ่าน ฝึกพูด      และ
แสดงความคิดเห็นผา่นกิจกรรมประชาธิปไตยในห้องเรียน  รวมทั้งการจดักิจกรรมให้นกัเรียนแสดงออกถึงความ
กตญัญูกตเวทีต่อบุพการีในวนัแม่และวนัพ่อแห่งชาติ โดยให้นกัเรียนกล่าวขอ้ตั้งใจท่ีจะท าความดี  และแสดงออก
ในการร้องเพลงการท่องค าคลอ้งจองประกอบท่าทางเป็นการส่งเสริมการกลา้แสดงออกอยา่งมีสาระ  นอกจากน้ียงั
จดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบปฏิบติัการทดลองเพื่อฝึกให้นกัเรียนน าเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้อยา่งมีเหตุผล   การให้
นกัเรียนน าเสนอส่ิงท่ีไปสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ทั้งในชั้นเรียนและใน
ห้องนิทรรศการของโรงเรียน ตลอดจนการแสดงของนักเรียนในวนัปิดภาคเรียนก็เป็นการสร้างความมัน่ใจใน
ตนเองและสร้างความเป็นผูน้ าใหแ้ก่นกัเรียน   

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
          ครูจดักิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ผ่านการเรียนรู้ในวิชา

ศิลปะ กิจกรรมโยคะ การฝึกมารยาทท่ีตอ้งใช้สมาธิ และฝึกการรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้นด้วยกิจกรรมวนัไหวค้รู 
กิจกรรมกีฬาซิสเตอร์แอนเจลา กิจกรรม Family Day และกิจกรรมกลุ่มตามหน่วยการเรียน ท่ีเน้นให้นกัเรียนเขา้ใจ
ในเหตุผลของการปฏิบติัแบบมีกติกา นกัเรียนจะเรียนรู้ท่ีจะไม่เอาแต่ใจตนเอง รู้จกัการให้ผูอ่ื้นและรู้จกัการอคอย  
ในกิจวตัรประจ าวนัของนกัเรียนครูจะสอดแทรกความมีวินยัในตนเอง เช่น การเดินตามล าดบัแถว  การรับนมไปด่ืม  
การเติมอาหาร เป็นตน้ นอกจากน้ีในกิจกรรมวนัปิดภาคเรียนท่ีครูฝึกให้นกัเรียนรู้จกัควบคุมตนเองและรู้บทบาท
ของตนในการปฏิบติักิจกรรมตามล าดบัก่อน-หลงันกัเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี   

2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 
          นกัเรียนไดเ้รียนรู้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในวิชาดนตรีไทย ดนตรีสากลและพลศึกษาวิชาละ 1 คาบ/
สัปดาห์ ครูจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นกัเรียนทศันศึกษาธรรมชาติภายในโรงเรียนตามหน่วยการเรียนรู้จาก
แผนการจดัประสบการณ์  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามหน่วยการเรียนเร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีครูจดัซ่ึงส่งเสริมให ้
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นกัเรียนรักธรรมชาติและตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มในวนั “ส่ิงแวดลอ้มโลก” 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินผลการด าเนินงาน   พบวา่ 

 1. นกัเรียนร้อยละ 100 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
 2. นกัเรียนร้อยละ 100  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 
 3. นกัเรียนร้อยละ 98.33 ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้เหมาะสมกบัวยั 
 4. นกัเรียนร้อยละ 99.16  ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 
 
มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการทางด้านสังคม 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมตามแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวับ่งช้ี
ของ มาตรฐานท่ี 3  โดยด าเนินการดงัน้ี 
 3.1 มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพอ่ แม่ ครูอาจารย ์   
     นกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังให้มีวินยัและมีความรับผดิชอบ โดยคุณครูสอดแทรกในกิจกรรมประจ าวนัของ
นกัเรียน เช่น กระตุน้ให้มาโรงเรียนทนัเขา้แถว เคารพธงชาติ การส่งการบา้นดว้ยตนเองในตอนเชา้ ฝึกเดินแถวใน
ช่องเส้นด าหน้าห้อง การข้ึน ลงบนัได และการเดินไปห้องรับ-ส่ง    มีการสร้างข้อปฏิบัติร่วมกันในห้องเรียน  
ห้องสมุด และสนามเด็กเล่น สร้างสัญญาณการหมดเวลาร่วมกัน ปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนัในการเก็บและเรียง 
กระเป๋า   รองเทา้ แกว้น ้ า เขา้ท่ีดว้ยตนเอง    และฝึกการนัง่สมาธิในระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัวยั  ฝึกการสวดภาวนา 
และสวดมนต ์ตามศาสนาท่ีตนเองนบัถือ นอกจากน้ีนกัเรียนปฐมวยัยงัไดป้ลูกฝังในเร่ืองของการกตญัญู รู้คุณ เช่ือ
ฟังค าสั่งสอนของพอ่แม่ครูอาจารย ์นกัเรียนไดรั้บการฝึกมารยาท การไหวท้ าความเคารพนบนอบผูใ้หญ่เช่น การเดิน 
การกราบ การไหว ้และในกิจกรรมวนัไหวค้รู วนัแม่ วนัพอ่ และ วนัฉลองโรงเรียน 

3.2  มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน    
       นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความซ่ือสัตยแ์ละเคารพสิทธิของผูอ่ื้นผา่นกิจวตัรประจ าวนั ดงัเช่น นกัเรียน

จะน าส่ิงของท่ีเก็บไดม้าแจง้ครูเพื่อประกาศหาเจา้ของ การเขา้แถวตามล าดบัก่อนหลงัขณะเติมอาหาร เดินแถวลง
สนาม การรับสบูล่า้งมือ เป็นตน้ ครูยงัจดักิจกรรมเสริมไดแ้ก่การเล่านิทานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์หรือลอ้ม
วงพูดคุยถึงเหตุการณ์สมมติ ช้ีให้เห็นคนท่ีมีความซ่ือสัตยเ์ป็นตวัอย่าง นอกจากน้ีครูฝึกให้นักเรียนรู้จกัช่วยเหลือ
แบ่งปันผูอ่ื้นผา่นกิจกรรมแบ่งปันในทุกวนัศุกร์ และร่วมบริจาคส่ิงของต่างๆตามโอกาสอนัควร เช่น ในช่วงเทศกาล
พระคริสตสมภพ  นกัเรียนทุกคนร่วมกนัรณรงคก์ารน าตุก๊ตาและของเหลือใชส้ภาพดีมาบริจาคให้ 
นอ้งนกัเรียนโรงเรียนยากไร้ 

3.3  เล่นและท างานกบัผูอ่ื้น 
       โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ผา่นกิจกรรมดงัต่อไปน้ี กิจกรรม

วนัวิชาการตามหัวขอ้รณรงค์ของโรงเรียน ในเร่ืองความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน เพื่อให้นักเรียนเคารพสิทธิของ
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ผูอ่ื้น กิจกรรมวนัไหวค้รูเพื่อปลูกฝังและเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความกตญัญูรู้คุณครู อาจารย ์โดย
นกัเรียนจดัท าพานพุ่มในพิธีไหวค้รูดว้ยตนเอง และกิจกรรมวนัมาแตร์เทิดพระคุณแม่ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ 
เพื่อนกัเรียนมีโอกาสร่วมกนัแสดงออกซ่ึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูใ้หก้  าเนิด  นอกจากนั้นโรงเรียนยงัไดจ้ดักิจกรรม
ฉลองวนันกับุญอญัจลาองคอุ์ปถมัภข์องโรงเรียนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านและน าค าสอนของท่านมาปรับใช้
ในชีวติประจ าวนั นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมวนัฉลองโรงเรียนทุกคนไดร่้วมกนัประดิษฐเ์ชิงเทียนไปร่วมกิจกรรมและ
ไดช้มวดีีโอเก่ียวกบัประวติั และบุคคลส าคญัของโรงเรียน 

3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ   
        กิจกรรม “มารยาทไทยในวยัเด็ก” เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนใชป้ลูกฝังให้นกัเรียนปฏิบติัมารยาทไทยได้
ถูกตอ้งตามกาลเทศะ นกัเรียนทุกคนไดรั้บการฝึกมารยาทไทยในแบบต่างๆ ผา่นกิจกรรมค าคลอ้งจองและเรียนรู้ถึง
วฒันธรรมไทยท่ีแสดงออกถึงความเคารพต่อผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม และปฏิบติัตนตามศาสนาท่ีตนนบัถือ นกัเรียนท่ี
เป็นคริสตชนได้เรียนรู้และปฏิบติัตามค าสอนของพระเยซูเจา้ ในขณะท่ีนักเรียนพุทธได้เรียนรู้และปฏิบติัตาม
หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้และแผ่เมตตาอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วนัส าคญัและ
วฒันธรรมต่างๆร่วมกนั เช่น การสวดมนตภ์าวนาก่อนรับประทานอาหาร การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 
นอกจากน้ีการร่วมกิจกรรมในงานวนัเอกลกัษณ์ไทย นักเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีผ่าน
หน่วยการเรียนรู้ เอกลกัษณ์ไทยกา้วไกลสู่อาเซียน การทกัทายของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนและการแต่งกาย 
รวมถึงอาหารและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย การปฏิบติัตนต่อบุคคลและสถานท่ีต่างๆการละเล่นของไทย รวมถึง
อาหารไทยท่ีควรรู้จกั  

 

ผลการด าเนินงาน   
 จากการประเมินพบวา่ 

1. นกัเรียนร้อยละ 98.33  มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย ์   

2. นกัเรียนร้อยละ 100  มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน    

3. นกัเรียนร้อยละ 98.33  เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4. นกัเรียนร้อยละ 100 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 

มาตรฐานที ่4 เด็กมีพฒันาการทางด้านสติปัญญา 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กบรรลุตามตวับ่งช้ีทั้ง 5 ของมาตรฐานท่ี 4 โดยด าเนินการ   
ดงัน้ี   
  4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 
       โรงเรียนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้  จดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยมี Big Picture และ 
Reflection  เพื่อฝึกทกัษะในการตอบค าถามและตั้งค  าถามส่ิงท่ีสนใจ  นอกจากน้ีเด็กๆได้เรียนรู้แบบโครงการ 
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(Project Approach) เรียนรู้ส่ิงท่ีสนใจอยากรู้  และเรียนรู้การสืบคน้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัดว้ยความมุ่งมัน่  
และกิจกรรมมุมต่างๆในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อย่างเสรี เช่น มุมบล็อค  
มุมวทิยาศาสตร์ มุมธรรมชาติ มุมครัว มุมภาษา มุมคณิตศาสตร์ 
  4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
         จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลกัการของ See – Judge – Act ดว้ยกรอบความคิดแบบ Induction 
โดยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ก่อนน าไปสู่สาระการเรียนรู้  ท าให้เด็กๆเกิดความคิดรวบยอดเหมาะสมกบัวยั   
เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หน่วยตวัเรา  หน่วยอาชีพ ฯลฯ และการเรียนรู้แบบโครงการ 
(Project Approach)   
  4.3 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั  
        ในช่วงเร่ิมตน้กิจกรรมของแต่ละวนัจะมีกิจกรรมสนทนาระหวา่งเด็กกบัครูในหวัขอ้เก่ียวกบัการปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนัและเหตุการณ์พิเศษของแต่ละวนั  การเล่าเร่ืองจากประสบการณ์เดิมในแต่ละเร่ืองท่ีได้เรียนรู้      
ท าให้เด็กสามารถน าเสนอความคิดและการใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสม  การจดัให้มีกิจกรรมรักการอ่าน        
ซ่ึงเป็นการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังจากหนังสือท่ีเด็กสนใจ  และเปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาตอบค าถามเก่ียวกบั
เร่ืองราวในหนงัสือ  เป็นการฝึกทกัษะการส่ือสารและสะทอ้นความคิดและความรู้สึก  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีกิจกรรม
ยืมหนงัสือกลบับา้น  ซ่ึงเด็กๆสามารถเลือกหนงัสือท่ีสนใจไปอ่านท่ีบา้นร่วมกบัผูป้กครองนอกจากจะเป็นการฝึก
ทกัษะในการอ่านแลว้ ยงัเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว  การเล่านิทานของเครือข่ายผูป้กครอง  จะท าให้เด็ก
สนใจในการอ่านหนังสือมากข้ึน  รวมทั้งกิจกรรมการประกวดคดัลายมือ  น าเสนอผลงานของตนเองเม่ือท างาน
เสร็จใหเ้พื่อนๆฟัง  การสัมภาษณ์บุคคลากร  เพื่อน  คุณครู    และการเขียนค าบรรยายใตภ้าพก็เป็นการฝึกทกัษะทาง
ภาษาใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 4.4 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
       การเรียนรู้นอกชั้นเรียน เป็นกระบวนการเรียนการสอนหน่ึงท่ีครูจดัข้ึนเพื่อให้เด็กไดป้ระสบการณ์ตรง
และกระตุน้สนใจในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัส ารวจ สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ 
เช่น การสังเกตสีของใบไม ้และดอกไม ้แสงแดด สายลม แมลง สัตวต่์างๆ จึงเป็นเสมือนกา้วแรกในประสบการณ์
ของนกัเรียนท่ีจะไดพ้ฒันาประสาทสัมผสัทุกส่วนใหท้ าความเขา้ใจกบัชีวติของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
ธรรมชาติ นอกจากน้ีครูยงัจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ Project Approach ท าให้เด็กๆไดพ้ฒันาความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหา  และเช่ือมโยงกบัการใชใ้นชีวิตจริง  รวมทั้งการจดัใหมี้จดัมุมการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีง่ายๆ ดว้ย
ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   
 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 
       มีการจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมใหเ้ด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระผา่นการคิดริเร่ิมสร้างสรรคต์ามจินตนาการ 
ของตนเอง  ซ่ึงเด็กๆมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจอยา่งนอ้ยวนัละ 1 - 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

- กิจกรรมวาดภาพระบายสี สีน ้า สีเทียน สีดินสอ ไดแ้ก่ ระบายสี จุ่มสี ละเลงสีดว้ยมือ 

- กิจกรรมป้ัน ไดแ้ก่ ป้ันแป้ง ป้ันดินน ้ามนั 

- กิจกรรมประดิษฐจ์ากเศษวสัดุและของเหลือใช ้เช่นประดิษฐเ์ชิงเทียนถวายนกับุญอญัจลา ฯลฯ 
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และมีการจดักิจกรรมศิลปะชัว่โมงบ่าย  ร าไทย  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะในตอนเชา้  และการเล่นมุม

เสรีต่าง ๆ ในห้องเรียน  เช่น  มุมบล็อก  มุมพลาสติก  มุมบา้น  ฯลฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 จากการประเมินผลการด าเนินงาน  พบวา่ 
   1. นกัเรียนร้อยละ 99.17 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 

2. นกัเรียนร้อยละ 99.17 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. นกัเรียนร้อยละ 99.17 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสม 
4. นกัเรียนร้อยละ 99.17 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5. นกัเรียนร้อยละ 96.67 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวับ่งช้ีของ 
มาตรฐานท่ี 5 โดยด าเนินการดงัน้ี 

5.1 ครูเขา้ใจปรัชญา   หลกัการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น      
การจดัประสบการณ์ 
  ครูศึกษาหลกัสูตรปฐมวยั ท าความเขา้ใจในปรัญญา หลกัการ เป้าหมาย สาระการเรียนรู้ และ เช่ือมโยง
ความรู้ ความเขา้ใจสู่การจดัท าแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้   ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการเขียน
บนัทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลในแบบบนัทึกพฤติกรรม และเขียนรายงานพฤติกรรมนกัเรียนลงใน
สมุดบอกข่าวเพื่อแจง้ให้ผูป้กครองไดท้ราบ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง และมีการประเมินพฒันาการตามหัวขอ้ต่างๆ ทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ภาคเรียนละ   3 คร้ัง 

 5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อฝึกทกัษะกระบวนการคิดของ
นกัเรียน 
                     ครูท าการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวยัและจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เน้น
นกัเรียนเป็นส าคญั ครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น กระตุน้ทกัษะกระบวนการคิด เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกท า
กิจกรรมท่ีสนใจ และมีส่วนร่วมในการน าส่ือจากท่ีบา้น มาจดัมุมการเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนๆ ในหอ้งเรียน   โดยใชก้าร
สอนแบบ MDLC ผา่นกระบวนการ See-Judge-Act ท่ีเป็นกระบวนการสอนอยา่งเป็นขั้นตอน ท าใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้วา่เรียนอะไร เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร และไตร่ตรองส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ เพื่อสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  
    5.3 ครูบริหารการจดัชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก  
        ครูบริหารชั้นเรียนดว้ยการสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนให้น่าสนใจ มีมุมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งตาม 
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หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ  ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการน าส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ จากท่ีบา้นมาร่วมจดัมุมการเรียนรู้ดว้ย 
เพื่อให้นักเรียนภาคภูมิใจ รู้สึกได้ถึงความเป็นเจา้ของกิจกรรม  และเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างครูกบั
นกัเรียน เกิดความอบอุ่น ไวว้างใจ   เปิดโอกาสให้นกัเรียน เป็นผูส้ร้างขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั เพื่อให้นกัเรียน
สามารถปฏิบติัตามกติกาท่ีตนเองมีส่วนร่วม  เพื่อใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเอง โดยท่ีทุกคนจะตอ้งช่วยกนัในการดูแล
รักษาความสะอาดห้องเรียน หอ้งอาหาร หอ้งน ้า และลานเล่น ปฏิบติัเป็นกิจวตัรประจ าวนัในการส่งงาน ส่งการบา้น 
การเก็บของ การเก็บและเรียงกระเป๋า รองเทา้ เขา้ท่ีดว้ยตนเอง  ซ่ึงครูจะแสดงความช่ืนชมเม่ือเด็กๆสามารถปฏิบติั
ตามกฏเกณฑแ์ละมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  
      ครูจดัท าส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัประสบการณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก และใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการน าส่ือการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ส่ือของจริง ของจ าลอง 
หนงัสือ จากบา้นมาแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนๆนอกจากน้ีโรงเรียนยงัส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยขีอง
ครู สนบัสนุนให้ครูคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมผา่นระบบ Internet  มีการติดตั้งเคร่ืองProjector ในห้องเรียน เพื่อให้ครูใช้
เป็นส่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เพิม่เติม  โดยฝ่าย IT จะมีการจดัอบรมการใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพื่อใหค้รูสามารถสร้างส่ือ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ท าใหค้รูน าเทคโนโลยมีาใชก้บันกัเรียนเพิ่มมากข้ึน  

5.5 ครูมีการสังเกตและเขียนบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล   
      ครูไดว้างแผนและปรับปรุงจดัระบบการประเมินพฒันาการเด็กให้ครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นคือ 

ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยมีการบันทึกพัฒนาการ และ
พฤติกรรมของนกัเรียนลงในสมุดบอกข่าวเล่าเร่ือง เพื่อเป็นการส่ือสารให้ผูป้กครองไดท้ราบวา่ลูกมีพฒันาการเป็น
อย่างไรภาคเรียนละ 1 คร้ัง  มีการประเมินพฒันาการของตามหัวขอ้ต่างๆ ภาคเรียนละ  3 คร้ัง  รวมถึงมีการเปิด
โอกาสให้ผูป้กครองเข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนปีการศึกษาละ 1 คร้ัง และสรุปรายงาน ผลการพฒันาของเด็กแก่
ผูป้กครองเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนักบัครู 

5.6 ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการจดัประสบการณ์ 
      จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ งานวจิยัของครูจึงเป็นงานวจิยัเพื่อการ 

แกไ้ขปัญหาและพฒันาทกัษะของนักเรียนในดา้นต่างๆ ทั้งเป็นงานวิจยัรายบุคคลและงานวิจยัรายกลุ่ม โดยจดัท า
งานวิจยัในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เร่ือง  และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีเป็น Best Practice 
ระหวา่งครูผูส้อน ซ่ึงผลจากการวจิยัไดน้ าไปใชใ้นการพฒันานกัเรียนและปรับปรุงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ดกพใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนต่อไป 

5.7 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา   
      ครูให้ความส าคญักบัการจดับรรยากาศของชั้นเรียนท่ีสร้างความอบอุ่น ปลอดภยัเหมือนบา้น เพื่อให้

นกัเรียนเกิดความประทบัใจตั้งแต่คร้ังแรกท่ีมีต่อโรงเรียน และช่วยให้นกัเรียนเร่ิมตน้ชีวิตการศึกษาดว้ยความมัน่ใจ 
ผอ่นคลาย ลดความกงัวล เกรงกลวัต่อการเปล่ียนของชีวิตจากบา้นสู่โรงเรียนอยา่งราบร่ืนและเป็นสุข ครูจึงปฏิบติั 
ต่อนกัเรียนดว้ยบุคลิกภาพท่ีอ่อนโยน พูดจาท่ีไพเราะอ่อนหวาน และจดัการสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน เพื่อรองรับ
นกัเรียนในฐานะโลกใบใหม่ท่ีพร้อมตอ้นรับและเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน หอ้งเรียนมีพื้นท่ี
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เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีครูกบัเด็กๆ ร่วมกนัจดัมุมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมจะให้
นกัเรียนไดใ้ชพ้ื้นท่ีในการเคล่ือนไหว หรือเล่นไดต้ามมุมต่างๆ มีส่ือ วสัดุอุปกรณ์หลากหลาย ท่ีส่งเสริมพฒันาการ
ของเดก็ไดค้รอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวยัและมีความปลอดภยั 

5.8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง 
      ครูแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อนักเรียนและผูป้กครอง ดว้ยไมตรีจิต ยิ้มแยม้ และพูดคุยด้วยความเป็นมิตร 

สอบถามและรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผูป้กครองแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนเพื่อร่วมกันปรับ
พฤติกรรมและพฒันาทกัษะต่างๆของนกัเรียน และประสานกบัผูป้กครองเครือข่าย ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมท่ีเสริมในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆใหก้บันกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง   

5.9 ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถ ในดา้นการศึกษาปฐมวยั 
      โรงเรียนมีการคดัเลือกครูท่ีมีวุฒิและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยั สามารถเช่ือมโยง

หลกัสูตรสู่กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันักเรียน และจดัให้ครูได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยการประชุมเชิงปฏิบติัการ อบรม และสัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรียน ครูอนุบาลมีการประชุมและ
ถ่ายทอดความรู้จากการไปอบรม หรือเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และน ามาพฒันาทกัษะ
ความรู้ ความสามารถและน ามาจดักิจกรรมใหเ้กิดความหลากหลาย และกระตุน้ความสนใจของเด็กมากข้ึน 

5.10 ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก     
          ครูจดัท าขอ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต  พฒันาการ และการเรียนรู้
ของนักเรียนจากการท ากิจกรรมทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยบันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ ท่ีสามารถบ่งบอกถึง
พฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู
และร่องรอยผลงานของเด็ก จึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวดัและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั ซ่ึงมีหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ การบนัทึกของครู  การสรุปให้เห็นภาพการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีแสดงให้เห็นถึงความกา้วหน้าในงานท่ี
นกัเรียนท าดว้ยแถบบนัทึกภาพ  ตลอดจนการบนัทึกยอ้นกลบัของพอ่แม่ ผูป้กครองในรูปแบบหนงัสือหรือจดหมาย
ท่ีครูสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันานกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
 

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

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 
2. ครูร้อยละ 100 จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและสามารถจดั 

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3. ครูร้อยละ 100 บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก 
4. ครูร้อยละ 90 ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  
5. ครูร้อยละ 100 ใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลาย และสรุปรายงานผล      

การพฒันาของเด็กแก่ผูป้กครอง 
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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 

ผูบ้ริหารได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจดัการศึกษาตามตัวบ่งช้ีทั้ ง 6 ท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานท่ี 6 ดงัน้ี 
 6.1 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
       ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ ปรัชญา แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยัได้อย่าง
ชดัเจน จึงก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาปฐมวยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั มีการประชุมช้ีแจงแนวนโยบาย
แก่ผูป้กครองเพื่อสร้างความเขา้ใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 6.2 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั  
        ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ในการท างาน มีภาวะผูน้ า มีความคิดริเร่ิมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็ม
ศกัยภาพ ทั้งนกัเรียนปกติและนกัเรียนพิเศษ ริเร่ิมน าแนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ  Project Appoch  และ STEM Education ท่ีตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการวิเคราะห์   สังเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ สู่การวางแผนพฒันา
คุณภาพเด็กปฐมวยั เพื่อเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเกิดการพฒันาครบ ทั้ง 4 ดา้น ดว้ยการ
จดัอบรมบุคลากร และใหค้วามช่วยเหลือ กระตุน้ครูและบุคลากรในการพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั  

6.3 ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคิด 
ทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ   

      ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ มีการกระจายอ านาจแบ่งงานออกเป็นฝ่ายและ
สายงาน ใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ครู ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการให้
ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีการ
ด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพฒันา และใชข้อ้มูลจากการประเมินหรือผลงานวิจยัมาใช้ในการบริหารจดั
การศึกษาและส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน เช่น การก าหนดโครงสร้างของการบริหาร ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคลากร
แสดงความสามารถในการปฏิบติังานอย่างเต็มตามศกัยภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรน าไปใช้ในการพฒันา
ผูเ้รียน  
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 6.4 ผูบ้ริหารสามารถจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
       ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นในแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาผา่นทางแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
ความส าเร็จ และร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี เน้นการท างานเป็นทีม มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการและงานท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ตลอดจนมีการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ท าให้บุคลากรมีความรู้สึก
มัน่คงในอาชีพ และปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
      ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ ให้ความส าคญักบัการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม จึงก าหนดแผนการพฒันาครูและบุคลากรอย่างชัดเจน เป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ โดยจดัให้มีประชุม อบรมและสัมมนาครู เพื่อให้เขา้ใจและปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั สามารถท างาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัเปิดโลกทศัน์ของครูโดยสนับสนุนบุคลากรให้ไปศึกษาดูงานและ 
ทศันศึกษาต่างประเทศ   พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอให้กับครูและนักเรียน         
ให้ความส าคญัแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งดา้นความสามารถทางวิชาการ สุขภาพอนามยั และการพฒันา
จิตใจ จิตวิญาณครูของแต่ละคน ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีน าสู่ความเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ  โดยก ากบั ติดตาม 
ประเมิน และน าผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงศกัยภาพของครูและบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  
             6.6 ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพและ   
เตม็เวลา                                                         

ผูบ้ริหารเอาใจใส่และอุทิศตนในการจดัการศึกษาปฐมวยั  พร้อมให้ค  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้ครูพฒันาและเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สนบัสนุนงบประมาณเพื่อจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ Note book  
ให้แก่ครูเพื่อใช้เป็นส่ือการสอนส่วนตวั ด าเนินการติดตั้งระบบ IT ในโรงเรียนให้พร้อมใช้เพื่อประกอบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้มวยั และสนบัสนุนใหค้รูปฐมวยัไดศึ้กษาดูงานและเขา้รับการอบรมเพื่อน ามาใชใ้นการ
ปรับกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพจริง รวมทั้งส่งเสริมให้
ครูท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   นอกจากน้ีผูบ้ริหารไดเ้อาใจใส่ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ใชร้ะบบ PDCA 
และ KM ในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตาม     
ภารกิจอยา่งเตม็ความสามารถ และเตม็เวลาท าการ 

  6.7 เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
                      ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงานต่างๆ ในดา้นการศึกษา และการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเต็ม
ความสามารถ การให้การสนับสนุนต่อกิจกรรมต่างๆของสมาคมผูป้กครองและครูฯ เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล 
เครือข่ายผูป้กครองคาทอลิก สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์และชุมชน เป็นการแสดง
ถึงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งการเป็นโรงเรียนตน้แบบในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ตามโครงการ Thai Schools of Exellence ให้กบัโรงเรียนในกทม. ย่อมแสดงให้ชุมชนได้รับทราบและยอมรับใน
ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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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  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพและเตม็
เวลา ในระดบัดีเยีย่ม                                                        
 7. ร้อยละ 97.63 ของผูป้กครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัดี-ดีมาก 

 
มาตรฐานที ่7 แนวการจัดการศึกษา 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นต่างๆใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวั
บ่งช้ีทั้ง 5 ดงัน้ี 

7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฎิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
      โรงเรียนมีการน าผลการวิเคราะห์การด าเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร โดยมีผูบ้ริหาร ครู

ผูป้กครอง และผูท้รงคุณวฒิุร่วมในการปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายของโรงเรียน และน าสู่
การปฏิบติัโดยการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และออกแบบการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อ
พฒันาการทั้ง 4 ดา้นให้เหมาะสมกบัเด็ก บริบทของโรงเรียนและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน และน าเสนอหลกัสูตรต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  พร้อมทั้งมีการนิเทศ  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและสรุปผลตลอดปี 

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 
       โรงเรียนมีระบบกลไกใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจในการจดัการศึกษาปฐมวยั  โดยแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ 
ในการวางแผน  ตรวจสอบและการปรับปรุง  และจดัใหมี้การประชุมครูก่อนเปิดและปิดภาคเรียน ประชุมผูป้กครอง 
ประชุมเครือข่ายผูป้กครอง  คณะกรรมการสมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์ฯ สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์-   
เดอีวิทยาลยั  เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั  และมีการประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารผา่นทาง 
SMS วารสาร MD  NEWS และWEBSITE ของโรงเรียน  

7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
      โรงเรียนจดัให้มีการแลกเปล่ียนความคิดระหวา่งครูและผูป้กครอง  เชิญชวนให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเขา้ใจหลักการจดัการศึกษาปฐมวยั เช่น การเยี่ยมชม
หอ้งเรียน  งานนิทรรศการประจ าปี  เป็นตน้  และจดัท า CD ใหข้อ้มูลเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ของนกัเรียน 
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แก่ผูป้กครอง ภาคเรียนละ 2 แผน่ 
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
      โรงเรียนเปิดโอกาสให้เครือข่ายผูป้กครอง  วิทยากรภายนอกเขา้มามีส่วมร่วมในการจดักิจกรรมพฒันา

ความรู้อยา่งหลากหลาย  เช่น กิจกรรมวนัสุขอนามยั   กิจกรรมFamily Day   กิจกรรมสังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยกนั  
กิจกรรมเอกลกัษณ์ไทย นอกจากน้ียงัมีผูป้กครองอาสาในการเล่านิทานช่วงเชา้ท่ีหอ้งสมุดและหอ้งรับส่งนกัเรียน 

7.5 จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาการเด็กอยา่งรอบดา้น 
       โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียนท่ีมีส่ือการเรียนการสอนครบทุกดา้น  มีห้องสมุดท่ีมีหนงัสือหลากหลายและ
เพียงพอ  มีหอ้งเอนกประสงคส์ าหรับกิจกรรมดนตรีสากล  กิจกรรมศิลปะ  มีสนามเด็กเล่นท่ีเป็นสัดส่วน เคร่ืองเล่น
แขง็แกร่งและปลอดภยั  มีบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเป็นธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีห้องพยาบาลท่ี
สะอาดรองรับการปฐมพยาบาลขั้นตน้พร้อมเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน 
 

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

5. ส่ิงอ านวยความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน เอ้ือต่อการพฒันานกัเรียนอยา่ง
รอบดา้น ในระดบัดีเยีย่ม 

 
มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนั 
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบด าเนินการใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีในมาตรฐานท่ี 8 ดงัน้ี 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
      โรงเรียนใชม้าตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวทางในการจดัท ามาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และมีการก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของตวัช้ีวดัในแต่ละมาตรฐาน น าเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมทั้ง
ประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ โดยประกาศในท่ี
ประชุมโรงเรียนและผา่น Website ของโรงเรียน 
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8.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา  
        โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน  โครงการ กิจกรรม 
วธีิการ งบประมาณ และผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน สอดรับกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้โดยมี
การก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงาน 5 ปี (ปี 2556 -2560) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการด าเนินงาน ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิด วเิคราะห์ และพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ และมีการน าแผนพฒันาการจดัการศึกษาสู่
การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว  ้ ปีการศึกษา 2559 น้ี เป็นปีท่ี 4 ของการด าเนินการตามกรอบของ
แผนพฒันาโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตระหนักเสมอว่า พนัธกิจท่ีส าคญัของโรงเรียนในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้ด าเนินการจนบรรลุผล ดังนั้ นการด าเนินงานท่ีสะท้อน
ความส าเร็จท่ีชัดเจน คือ การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็นชอบ และก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีสู่การ
ปฏิบติัตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้ โดยมีการก ากบั  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
การประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเม่ือส้ินภาคเรียน และจดัท ารายงานการประเมินภายในเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สังกดัเม่ือส้ินปีการศึกษา 
 8.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ 
       โรงเรียนมีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการจดัท าระบบสารสนเทศ และใช ้IT ในการจดัการระบบขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน  ครอบคลุมทั้งดา้นการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคลากร 
และการบริหารงานทัว่ไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆโดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ขอ้มูลจึงเป็น
ปัจจุบันพร้อมให้บริการ มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนให้แก่
ผูป้กครองและผู ้เก่ียวข้องในหลากหลายวิธี ได้แก่ การส่ือสารผ่านทางวารสารของโรงเรียน  ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ทาง SMS และทาง Website ของโรงเรียน ซ่ึงนักเรียน ผูป้กครองและครูสามารถเขา้ไป
ติดตามข่าวสารทาง website ได้ตลอดเวลา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลไปพฒันางานสารสนเทศของโรงเรียนต่อไป  
 8.4  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         โรงเรียนมีการด าเนินการติดตามตรวจสอบความกา้วหน้าของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั โดย
ก าหนดคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ หัวหน้างานปฐมวยั ในการรับผิดชอบด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัทั้งระดบับุคคลเป็นระยะๆ และระดบัสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
และก าหนดคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยครูท่ีรับผดิชอบในแต่ละมาตรฐาน ประเมินคุณภาพภายใน ดว้ยวธีิการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย กรรมการบริหารโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน   พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นอกจากน้ีมีการเตรียมการและพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั  
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 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
การศึกษาต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 8.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
       โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีซ่ึงเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นการสะท้อนถึง
คุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพื่อการประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีสาระครอบคลุมการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ความส าเร็จ ช่ือเสียง อตัลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยความร่วมมือในการ
ด าเนินการของบุคลากรทุกฝ่าย และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ เพื่อ
น าเสนอหน่วยงานตน้สังกดั และเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
 

ผลการด าเนินการ 
 โรงเรียนไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรทุกฝ่าย ทั้ งชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สะท้อนถึงคุณภาพผูเ้รียนและผลส 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 อยา่งต่อเน่ืองอยู่
ในระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสร้าง   ส่งเสริม   สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมต่างๆ และพฒันาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งช้ี ของมาตรฐานท่ี 9 ดงัน้ี  
 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
       โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนด้วยการจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนจะมีการจดัมุมต่าง ๆ ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
อย่างอิสระ เช่น มุมศิลปะ มุมภาษา มุมบทบาทสมมติ มุมธรรมชาติ เป็นตน้ ส าหรับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนจะ
เป็นบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนท่ีสามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เช่นโบสถ์มาแตร์      
รูปป้ันนกับุญอญัจลา ห้องพิพิธภณัฑ ์ ห้องสมุด ลานเล่นและสนามเด็กเล่น  ทั้งน้ีไดมี้การเชิญวิทยากรซ่ึงเป็นคุณครู
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ มาใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในเร่ืองราวท่ีนกัเรียนสนใจเรียนรู้  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัจดั
โครงการแหล่งเรียนรู้หลงัเลิกเรียนใหแ้ก่นกัเรียนท่ีสนใจไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ  โดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น Cooking  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ภาษา เป็นตน้  ขณะเดียวกนัมีกระบวนการสร้างความรู้และทกัษะต่างๆ
ให้กบัครูด้วยกนัเอง เช่น ฝ่ายเทคโนโลยีจดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัการใช้ IT เพื่อการเรียนการสอนให้กบัครู การ
อบรม 

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   
      โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยมีการประชุมแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในระดบัอนุบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง มีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ 
ระหวา่งครูในระดบัชั้น และครูต่างกระดบัชั้น นอกจากน้ีโรงเรียนมีการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
กบัผูป้กครองเพื่อการพฒันานักเรียนไปในทิศทางเดียวกนั  ดว้ยการส่ือสารผ่านสมุดบอกข่าวเล่าเร่ือง  จดหมาย  
หนงัสือ MD News  และ Website ของโรงเรียน  รวมไปถึงการมีเครือข่ายผูป้กครองท่ีร่วมกบัทางโรงเรียนในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัปฐมวยั 
 

ผลการด าเนินงาน 

จากการประเมินผลการด าเนินงาน  พบวา่ 

       1. โรงเรียนด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน  ทุกโครงการและทุก

กิจกรรมท่ีจดัข้ึน ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

2. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  เพื่อน าความรู้มาใชป้ระโยชน์และเผยแพร่ 

ความรู้  เป็นท่ีพึงพอใจของชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัดีเยีย่ม 
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มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่10  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวสัิยทศัน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนได้มีการจดัการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทศัน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวยั ดงัต่อไปน้ี 

 10.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
           โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัมีอตัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน คือ  Serviam ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของการเป็นผูรั้กและรับใช้ท่ีมีอยู่ในนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัทุกคน โดยมีการปลูกฝังให้นักเรียนมี 
Serviam ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแบ่งปันฉันพี่น้องท่ีนักเรียนไดน้ าเงินมาบริจาค
ให้แก่ผูย้ากไร้เป็นประจ าทุกวนัศุกร์  กิจกรรมวนัฉลองพระคริสตสมภพท่ีนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการพูดเชิญชวน
พี่ๆนักเรียนระดับชั้ นมัธยมให้น าตุ๊กตาและผา้ห่มมาบริจาคร่วมกันเพื่อมอบแก่เด็กท่ีด้อยโอกาสในเทศกาล          
พระคริสตสมภพ   นอกจากน้ีนักเรียนระดบัชั้นอนุบาลยงัมีโอกาสร่วมแบ่งปันในกิจกรรมของนกัเรียนระดบัชั้น   
อ่ืนๆ เช่น การแบ่งปันของมือสองร้าน Old Shop เพื่อขายในกิจกรรมยุวกาชาดสัมพนัธ์ของนกัเรียนชั้น ป.6   รางวลั
สนับสนุนเกมของนักเรียนชั้น ม.3 ในงานนิทรรศการประจ าปี  การบริจาคของเล่นของใช้ในงานวนัสวยได้กุศล  
รวมทั้งครูได้สอดแทรกในเร่ืองของการรักและรับใช้ในคาบจริยธรรม ค าสอนในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ และ        
การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั เช่น การพาเพื่อนท่ีเจ็บป่วยไปห้องพยาบาล   การแบ่งปันของเล่น  การเป็นหัวหน้า
ช่วยเหลือดูแลเพื่อนในห้องเรียน เป็นต้น และโรงเรียนยงัให้ความส าคัญในเร่ืองของการอบรมกิริยามารยาท       
ความนุ่มนวลในกิริยาวาจา ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซ่ึงในระดับชั้นอนุบาลมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
มารยาทไทยในทุกวนัศุกร์ช่วงเชา้ เพื่อให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจและสามารถน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัได้
อยา่งเหมาะสมตามช่วงวยั 

10.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
        จากการท่ีโรงเรียนมีการจดัหลกัสูตร กระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา

อย่างรอบด้าน ส่งผลให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของโรงเรียน เป็นท่ีพึงพอใจของนักเรียน  ครู 
ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชน 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนในระดบัชั้นอนุบาลมี Serviam รู้จกัรักและรับใช ้  โดยการ

ด าเนินการเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  ผูป้กครอง  และชุมชน ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้
นกัเรียนบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ท่ีก าหนด  อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

2. ร้อยละ  97.63   ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการในระดบัดีเยีย่ม 
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มาตรฐานด้านการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่11 การพฒันาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 
วธีิการพฒันา 
 11.1 จดัโครงการ กิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบาย เก่ียวกบัการจดัศึกษาปฐมวยั 
          การพฒันาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปในระดับชั้นอนุบาลได้ด าเนินการผ่าน
กิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

 กิจกรรมตน้ไมค้  าศพัท์ มุ่งเน้นในการปลูกฝังให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
รู้จกัแสวงหาความรู้และน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ       

 กิจกรรมPortfolioของฉัน มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง  ฝึกทักษะ     
การสังเกต   การคิดวิเคราะห์ และการประเมินผลงาน เพื่อน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเกิด             
ความภาคภูมิใจในตนเอง   

 กิจกรรมเรียนรู้เอกลกัษณ์ไทยกา้วไกลสู่อาเซียน ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัเอกลกัษณ์ความ
เป็นไทย เกิดความภาคภูมิใจ และพร้อมเปิดใจเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างหลากหลายของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เพื่อส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือและอยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติ  
 11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
         จากการประเมินผลกิจกรรมตน้ไมค้  าศพัท์  กิจกรรมPorfolioของฉัน และกิจกรรมเรียนรู้เอกลกัษณ์
ไทยกา้วไกลสู่อาเซียน พบวา่ ทุกกิจกรรมด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย โดยผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และผูป้กครองได้
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และมีระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการติดตามและประเมินผลเพื่อน าสู่การ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

ผลการด าเนินการ 
  โรงเรียนจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัและแนวทาง 
ปฏิรูปโดยผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 93.33  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 95.27 มีความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินการในระดบัดีข้ึนไป  ส่งผลใหก้ารประเมินมาตรฐานท่ี 11 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :    ดีเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 

 โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาผูเ้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมต่างๆใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร ดว้ยการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบันกัเรียน เนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนทกัษะท่ีส าคญัตามหลกัสูตร 
และทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยใช ้Mater Dei Learning Cycle  ในการจดัการเรียนการสอน  ภายใตแ้นวคิด 
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TLLM สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากข้ึนและใช้กรอบความคิดแบบ Induction ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นจากกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเป็นเจา้ของการเรียนรู้
ของตนเองเต็มตามศกัยภาพทั้งทางดา้นวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงการพฒันาความสามารถทางวิชาการใน
ระดบัประถมศึกษาจะเนน้เร่ืองของการอ่านออก เขียนไดต้ั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 ยงัเนน้การใชค้  าถามเพื่อ
พฒันาทักษะการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นของนักเรียน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ท าให้นักเรียน
สามารถแลกเปล่ียนความรู้  ความเขา้ใจและส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัวยั ส่วนในระดบัมธัยมศึกษา
นอกจากจดัการเรียนการสอนตามรายวิชาพื้นฐาน ยงัจดัให้มีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายตอบสนองความสนใจ 
ความถนดัและความสามารถของผูเ้รียนทั้งดา้นภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   สังคมศาสตร์  ศิลปะและดนตรี   
โดยครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน ใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรม Maths-
Whizz  เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ   มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล และจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามหลกัการของการศึกษาคาทอลิกท่ี
ให้ความส าคัญทั้ ง Head , Heart และ Hand จดัการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงโดยใช้ Project based , Problem 
based และ Cooperative Learning เป็นการฝึกทกัษะของการท างานอยา่งเป็นระบบและเป็นขั้นตอน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นทั้งผูน้  าและผูต้ามท่ีดี และจดัสอนวิชา
ค าสอนคริสตศาสนาและจริยศึกษาอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรม  
บูรณาการคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระวชิาและทุกกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์    ดว้ย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าท่ีดีงาม  รู้เท่าทนัความเป็นไปของโลกและพหุวฒันธรรม  เป็นพลเมืองท่ีมีความ
รับผดิชอบ เกิดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ ตดัสินดว้ยมโนธรรมท่ีเท่ียงตรงและมีทกัษะชีวิต  ร่วมรณรงคใ์นประเด็น
ทางสังคม “อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน” ผา่นทางกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น กิจกรรมวนัวชิาการในหวัขอ้ “Be a hero 
- stop a bully”  เพื่อให้ผู ้เรียนรู้จกัคิดถึงผูอ่ื้น  เห็นคุณค่าและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเช่ือและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างของศาสนาบนพื้นฐานของความเป็นจริง ปราถนาดีต่อผูอ่ื้นและปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ 
อ่อนโยน ตระหนกัถึงความถูกตอ้ง การใชเ้หตุผล มองโลกในแง่ดี แต่รู้เท่าทนัในการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง 
การข่มเหงรังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง และสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นอกจากน้ีโรงเรียนยงัส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดย
สอดแทรกเขา้ไปในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา เป็นตน้ และผ่าน
ทางการด าเนินงานของสภานักเรียนซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมรณรงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีและแนะน าเชิญชวนใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน  
 จากการพฒันาผูเ้รียนในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ พบว่า ผูเ้รียนสามารถอ่านได้คล่องและเขียนส่ือสาร   
ไดดี้ตามมาตรฐานในแต่ละระดบัชั้น สามารถส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดย
ค านึงถึงหลกัประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับในความแตกต่าง สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบ รู้จกัวางแผน ด าเนินงานเป็นขั้นตอน ประเมินผลและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออก พร้อม
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั พดูคุยวิเคราะห์และสรุปสังเคราะห์ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ รู้เท่าทนัส่ือและ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว   รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภยัต่างๆ รู้จกัดูแลตนเองตนเองให้มีสุขภาพ
แข็งแรง รักษาสุขภาพอนามยัส่วนตนและเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และรณรงคเ์ก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ   และส่ิงแวดลอ้ม ใชท้กัษะการไตร่ตรอง ในการตดัสินใจท่ียนืหยดัการ
ปฏิบติัความดีงามบนบรรทดัฐานของศาสนาและศีลธรรมอนัดี  ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมรับใช้สังคมและร่วมกนั
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ ผูเ้รียนมีสมรรถนะส าคญัตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถใน
การส่ือสาร   ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตและ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีบูรณาการเขา้กบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัดีข้ึนไป รวมถึงคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคท่ี์เกิดแก่ผูเ้รียนและมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไปและมีวฒิุภาวะทางอาชีพเหมาะสมกบั
ช่วงวยั ทั้งน้ีมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีประจกัษใ์นดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่30 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน 
                         ระดบัดีข้ึนไป  ปีการศึกษา  2560  
 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 145 110 35 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 144 122 22 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 150 145 5 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 146 34 112 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 139 81 51 7 0 94.96 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 150 112 37 1 0 99.33 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 141 73 66 3 0 98.58 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 144 88 55 1 0 99.31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 145 100 44 1 0 99.31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 163 142 20 1 0 99.39 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 178 138 39 1 0 99.44 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 171 128 40 3 0 98.25 

ร้อยละเฉลีย่ 99.06 
  

  จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ปี
ท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมมีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
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ตารางที ่31   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน         
                     จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ   ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน                     

จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2560   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 75.86 24.14 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 84.72 15.28 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 96.67 3.33 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 23.29 76.71 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 58.27 36.69 5.04 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 74.67 24.67 0.67 
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ตารางที ่32   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน 
                          จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ   ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิที ่11 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน 

                          จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  - 6  ปีการศึกษา  2560 

 

 

 
 
 
 
 

ระดบัช้ัน ดเียีย่ม ด ี ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 51.77 46.81 2.13 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 61.11 38.19 0.69 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 68.97 30.34 0.69 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 87.12 12.27 0.61 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 77.53 21.91 0.56 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 74.85 23.39 1.75 
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ตารางที ่33  แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2560 
 

                     

ระดับช้ัน 
จ านวน นักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียน(คน) 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีเยีย่มขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 145 110 35 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 144 122 22 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 150 145 5 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 146 34 112 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 139 81 54 4 0 97.12 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 150 112 37 1 0 99.33 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 141 73 67 2 0 99.29 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 144 88 55 1 0 99.31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 145 100 44 1 0 99.31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 163 142 20 1 0 99.39 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 178 138 39 1 0 99.44 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 171 128 41 2 0 98.83 

ร้อยละเฉลีย่ 99.34 
  

จากตารางแสดงให้เห็นวา่สมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560  มีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 

 
ตารางที ่34   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน 

                                     ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 75.86 24.14 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 84.72 15.28 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 96.67 3.33 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 23.29 76.71 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 58.27 38.85 2.88 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 74.67 24.67 0.67 
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แผนภูมิที ่12   แสดงการปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน 
          ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 

 
 

ตารางที ่35   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน 
     ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 51.41 47.18 1.41 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 61.11 38.19 0.69 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 68.97 30.34 0.69 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 87.12 12.27 0.61 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 77.53 21.91 0.56 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 74.85 23.98 1.17 
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แผนภูมิที ่13   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน 
        ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

 
 

   ตารางที ่36 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดบัดีข้ึนไป 
         (สูงกวา่ขีดจ ากดัล่าง) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบระดับดีขึน้ไป (สูงกว่าขีดจ ากดัล่าง)   
ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ

เฉลีย่ 
 

ประถมศึกษาปีที ่6 มธัยมศึกษาปีที ่3 มธัยมศึกษาปีที ่6 

จ านวนผู้ 

เข้าสอบ 
(คน) 

ระดบัด ี
ขึน้ไป 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 
(คน) 

ระดบัด ี
ขึน้ไป 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 
(คน) 

ระดบัด ี
ขึน้ไป 
(คน) 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 148 135 91.22 144 136 94.44 152 147 96.71 94.14 

คณิตศาสตร์ 148 134 90.54 144 126 87.50 163 134 82.21 86.59 

วทิยาศาสตร์ 148 129 87.16 144 117 81.25 152 113 74.34 80.86 

สงัคมศึกษา ฯ - - - - - - 166 142 85.54 85.54 

ภาษาองักฤษ 148 145 97.97 144 143 99.31 160 159 99.38 98.89 

ร้อยละเฉลีย่ทุกกลุ่มสาระ 91.72 90.63 87.64  

   ร้อยละเฉลีย่ของผู้เรียน ป.6     
   ม.3 และม.6 ที่ได้ระดบัดี 
   ทุกกลุ่มสาระ 

89.75 
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ตารางที ่37  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ท่ีศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
                     ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐบาล เอกชน และศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 - 2559 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนทีศึ่กษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลัยของรัฐบาล มหาวทิยาลัยเอกชน ศึกษาต่อต่างประเทศ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2557 182 159 87.36 18 9.89 5 2.75 

2558 160 146 91.25 7 4.38 7 4.38 

2559 169 150 88.76 12 7.10 7 4.14 
 

 หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2560 ขอ้มูลยงัไม่ครบถว้น  
 

จากตารางท่ี 37 จะเห็นวา่นกัเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัมีความรู้ และทกัษะเป็นอยา่งดี จึงสามารถเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศึกษา เฉพาะอยา่งยิง่มหาวทิยาลยัของรัฐในเปอร์เซ็นท่ีสูงเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งยิง่ 

 
 

ตารางที ่38  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  ระดับดีขึน้ไป 
                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 145 145 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 144 144 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 150 150 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 146 146 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 139 135 4 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 150 150 0 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 141 140 1 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 144 144 0 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 145 145 0 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 163 160 2 1 0 99.39 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 178 175 3 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 171 165 6 0 0 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 99.95 
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 จากตารางท่ี 38 แสดงให้เห็นวา่ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560   มีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 

ตารางที ่39  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียน 
   ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่14   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียน 

                                    ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ    
 

 

 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 97.12 2.88 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 100.00 0.00 0.00 
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ตารางที ่40  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิที ่15   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียน 

    ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 99.29 0.71 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 100.00 0.00 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 98.16 1.23 0.61 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 98.31 1.69 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 96.49 3.51 0.00 
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ตารางที ่41 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น           
                                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

ผลการ
ประเมิน 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ระดบัดี 1.87 1.35 2.56 13.83 16.86 15.61 9.12 13.44 11.88 12.25 14.1 77.73 
ระดบัดีเยีย่ม 98.13 98.65 97.44 86.17 83.14 84.39 90.88 86.56 88.12 87.75 85.90 22.27 

 

 
แผนภูมิที ่16   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นของนกัเรียน 

                                ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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ตารางที ่42 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ 
                                   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ระดบัดี 22.4 43.6 27.9 32.5 49.4 41 38.8 51.7 50.7 45.5 50.7 46.7 

ระดบัดีเยีย่ม 77.6 56.4 72.1 55.0 32.9 41.0 41.3 37.9 32.0 29.5 35.6 24.4 
 
 

แผนภูมิที ่17   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ 
    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

 
 
 
 

 



 

84 

ตารางที ่43 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย           
                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ระดบัดี 13.8 50.0 36.7 33.8 53.2 46.2 36.3 41.4 41.3 52.3 39.7 41.1 

ระดบัดีเยีย่ม 76.3 50.0 63.3 57.5 34.2 39.7 31.3 39.7 33.3 23.9 35.6 25.6 
 

 
แผนภูมิที ่18   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
จุดเด่น 
 นกัเรียนมีทกัษะในการสังเกต อ่าน ฟัง พูด เขียนส่ือความไดเ้หมาะสมกบัวยั  สามารถตั้งค  าถามเพื่อคน้หา
ความรู้เพิ่มเติม รักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยเฉพาะจากทางส่ือเทคโนโลยี ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็น  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอ 
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ผลงานไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม มีพฒันาการมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
  นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลทั้งดว้ยวาจาและเขียนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร สามารถท างานร่วมกนัและน าเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีขั้นตอนในการน าเสนอวิธีคิด
หรือวิธีแกปั้ญหาท่ีตนใช้ ร่วมกนัวางแผนงานและด าเนินการจนส า เร็จ มีความมุ่งมัน่ท างานอย่างมีความสุขและ
ภูมิใจในผลงาน   

นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์   ตดัสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมีเหตุมีผล          
มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละ มี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

นกัเรียนมีทกัษะชีวิตในการดูแลตนเอง สามารถเอาตัวรอดจากภยัต่างๆ (Survival Skill) เช่น รู้จกัป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  
เห็นคุณค่าของตนเอง มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ มีความมัน่ใจในการแสดงออกอยา่ง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและรู้จกัใหเ้กียรติผูอ่ื้น   อีกทั้งยอมรับความคิดเห็น และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. การพฒันาการรักการอ่านใหก้วา้งขวาง และเขม้ขน้ยิง่ข้ึน  

 2. การมีสติ ความยบัย ั้งชัง่ใจและใชว้จิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม 
 3. ความร่วมมือของนกัเรียนในการสร้างสม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หต้นเอง โดยเฉพาะความตรงต่อ
เวลา ความซ่ือสัตยสุ์จริต กิริยาวาจา และความมีวนิยัในตนเอง 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :    ดีเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา                                              

โรงเรียนไดด้ าเนินการวเิคราะห์ผลการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา รวมทั้งวเิคราะห์โอกาส ขอ้จ ากดั และศกัยภาพ 
ของโรงเรียน เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดังปรากฏในแผนพฒันาโรงเรียน  ซ่ึงแสดงถึง
ทิศทางของการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคตท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและชุมชน  โดยศึกษา
ขอ้มูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการ
ระดมความคิดเห็นจากการประชุมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีด้วย
กระบวนการ Continue  - Start - Stop  โดยจดัให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานเม่ือส้ินภาคเรียน และร่วมกนัใน
การพิจารณาก าหนดเป้าหมายและปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา น าสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี
เพื่อใหก้ารด าเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ภายใตก้ารนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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ผลการด าเนินการ 
 1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพนัธกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
แผนการศึกษาชาติ  แผนการศึกษาคาทอลิกและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และชุมชน  
 2. โรงเรียนมีแผนด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา ท่ีสอดคล้องกบัการพฒันา
วชิาการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน
สามารถจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนให้ใฝ่รู้ 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 
ใหก้บัโรงเรียนคาทอลิกอ่ืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคาทอลิกอยา่งแทจ้ริง       
 

จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ มีรูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ เน้นการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ผ่านการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน ใช้แนวคิดการพฒันาผ่านกระบวนการ Continue-Start-Stop และ 
หลกัการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุงพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อการพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษา ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ MDLC ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการใช ้IT ในการจดัการเรียนการสอน มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
จดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา และน าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
 

จุดทีค่วรพฒันาต่อไป 
 1. จดัการบริหารทุกดา้น ใหเ้ป็นระบบท่ีมีความชดัเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีความเขา้ใจตรงกนั การ 
การด าเนินการมีประสิทธิภาพ 

2. การพฒันาให ้ ICT มีส่วนในการจดัการเรียนรู้ และการบริหารงาน มากยิง่ข้ึน 
 3. สร้างความคืบหนา้ในการเป็นโรงเรียนสีเขียว 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :    ดีเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนไดด้ าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยจดัให้มี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม  กระบวนการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบท
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน  มีระบบการประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได ้ดงัน้ี 
                1. การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม ภายใตโ้ครงการติดตาม
ความเขม้ขน้ของทุกกลุ่มสาระ  โครงการสร้างเสริมความเป็นหน่ึงเดียวกนัในการดูแลและพฒันานักเรียน และ
โครงการ Individualized Learning Program  โครงการทกัษะการส่ือสารอย่างอ่อนโยน ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีมุ่งเน้น
พฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดค้น้พบจุดแขง็ จุดอ่อน  ความสามารถ ความถนดั  ตระหนกัใน
ศกัยภาพและมุ่งมัน่พฒันาตนอย่างเต็มศกัยภาพ  ซ่ึงผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเน้ือหาสาระ 
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมชมรม โดยใน        
ปีการศึกษาน้ีมีกิจกรรมชมรมระดบัประถมศึกษาจ านวน 26 ชมรมและมธัยมศึกษาจ านวน 37 ชมรม กิจกรรมงาน 
ยุวกาชาดสัมพนัธ์ กิจกรรม IEP Program และกิจกรรม Individualized Learning Session  ซ่ึงผูเ้รียนไดต้ระหนกัใน
ศกัยภาพของตน ไดร่้วมกบัผูส้อนแสวงหาวิธีการเรียนรู้ (learning style) ของตน กิจกรรมสัมภาษณ์อาชีพต่างๆของ
นกัเรียนม.4 โดยเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์สุภาพสตรีในอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ และสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจและความถนดัของตนเอง  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิด  ไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองคค์วามรู้และสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดีผา่นกิจกรรม 
Social Studies Camp  ค่ายดาราศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายเชียงค า  ค่ายปิยมาตย์  โครงงานอาชีพ (SME)  
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีประเทศออสเตรเลีย รุ่นท่ี 4  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านดนตรีท่ีประเทศญ่ีปุ่น   
การขบัร้องประสานเสียงท่ีโรงพยาบาลต ารวจ  การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยท่ีบา้นบางแค บา้นสุทธาวาส เฉลิม
พระเกียรติฯ  กิจกรรมวนักีฬาสีสัมพนัธ์  กิจกรรม Sharing Happiness   กิจกรรม Science Show   เป็นตน้       จดั
กิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ สามารถน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีดว้ยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  จดัให้มีคาบส่งเสริมการอ่านในระดบัประถม  
โครงการสร้างทกัษะการงานและเทคโนโลยีเพื่อให้ผูเ้รียนใช้ IT ให้เป็นแหล่งความรู้ สร้างช้ินงานของตน   งาน
นิทรรศการโรงเรียนภายใตห้วัขอ้รณรงค ์อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน (Gentleness and Humility)    กิจกรรมวนัพระ
คริสตสมภพ   กิจกรรมการแสดง A Musical Journey : Music Everlasting  กิจกรรม Recital ของนกัเรียนศิลป์ดนตรี  
กิจกรรม Speech competition ,Writing Showcase  จดัให้มีการฝึกทักษะการส่ือสารโดยจดักิจกรรมอ่อนโยนไม่
อ่อนแอ ขดัแยง้ไม่ขดัใจ และกิจกรรมกา้วอย่างเต็มศกัยภาพเพื่อพฒันานักเรียนเป็นรายบุคคลเช่น  ฝึกทกัษะการ
น าเสนอประสบการณ์รายบุคคลของนกัเรียนป.6-ม.3 จากกิจกรรมมคัคุเทศกน์อ้ย กิจกรรมพิพิธภณัฑส์ะสมความสุข
ของนักเรียน กิจกรรมอาชีพสร้างสุข บุคคลสร้างแรงบนัดาลใจ  กิจกรรมเส้นทางสร้างสรรค์ สานฝันสู่การเรียน 
นอกจากน้ียงัจดัใหมี้วชิาเลือกเสรีทั้งดา้นภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน 
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ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัคณะท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทกัษะดา้นต่างๆ  มีกิจกรรมพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนสู่ความเป็นสหวิทยาการ  มีโครงการบูรณาการ คณิต+วิทย+์IT พฒันาหลกัสูตรร่วมกนั  จดัให้มีการ
จดัการเรียนการสอนแบบ TLLM (Teach  Less Learn More) บูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระ ผา่นกิจกรรม วนัวิชาการ
ภายใตห้วัขอ้รณรงค ์อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน (Gentleness and Humility)  การแสดง “To Dream the Impossible 
Dream Concert”  กิจกรรมทัศนศึกษาตั้ งแต่ชั้ นป .3-ม .3   กิจกรรมการเตรียมตัวสัมภาษณ์สู่การศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนชั้นม.6   

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้    โดยสภานกัเรียนร่วมรณรงคก์ารไม่กลัน่แกลง้รังแกกนั การอนุรักษ์และดูแลส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น 
การใช้น ้ าและไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า  ลดการใช้กระดาษทิชชู  กิจกรรมการแยกขยะ   กิจกรรมตรวจความสะอาด
ห้องเรียน โรงอาหารและบริเวณโรงเรียน กิจกรรมตาวิเศษ กิจกรรมอาสาจราจร นอกจากนั้นในการจดัการเรียน   
การสอนมีการบูรณาการหัวขอ้การอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า  มีกิจกรรมแกปั้ญหาร่วมกนัเพื่อพฒันา
ทกัษะชีวติและสมรรถนะของนกัเรียน 
 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาผา่นกระบวนการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม มีการน าผลจากการนิเทศและวิจยัมาพฒันา                                                                                                                                                                                                                                                                  
การจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป  เช่น งานวิจยัเร่ือง การแกปั้ญหาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดย
เพิ่มเวลาอ่านและเขียนหนังสือหลงัเลิกเรียน  งานวิจยัเร่ืองการใช้Rubricในการประเมินงานทศันศิลป์ เร่ืองงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ของนักเรียน  และงานวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างความรู้สาระทอ้งถ่ิน โดยใช้ส่ือการสอนเร่ือง
สถานีรถไฟหัวล าโพง เป็นตน้ มีกิจกรรมนิเทศการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน  ครูไดรั้บการ
นิเทศในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
          2. การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน    โดยจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน   โรงเรียนมีหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรอญัจลาและมี
การบูรณาการคุณค่าพระวรสารในการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ  เช่น ผา่นกิจกรรมค่ายยุวกาชาดตั้งแต่ชั้น 
ป.5 - ม.6  กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ตั้งแต่ ป.6 - ม.6  ทศันศึกษาตั้งแต่ ป.3 - ม.3 เช่น พระราชวงับางปะอิน  ตลาด
โก้งโค้ง  บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  ท้องฟ้าจ าลอง  อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   เรียนรู้วิถีชีวิต
พื้นบ้านของช่างปูนป้ันเมืองเพชร จงัหวดัเพชรบุรี  อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์เกษตร       
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน )  หอศิลป์วฒันธรรมกรุงเทพฯ พิพิธภณัฑ์ไปรษณียา
กรไทย พิพิธภณัฑ์วดัไตรมิตร ศูนยป์ระวติัศาสตร์เยาวราช  การมีส่วนร่วมในร้ิวขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นตน้   
 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  
มีคณะกรรมการชุมชนหลงัสวน  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  ของสมาคมนกัเรียนเก่าฯ และกิจกรรมคุณแม่อาสา  
สมาคมผูป้กครองและครูฯ  ซ่ึงมีการประชุมสม ่าเสมอเดือนละคร้ัง ประเด็นส าคญั คือการให้การสนบัสนุนโรงเรียน
เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาตนอยา่งเต็มศกัยภาพตามหวัขอ้การประชุม เช่น การจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มทักษะความสามารถในการส่ือสาร  หลักสูตรท่ีปรับด้วยหลัก Teach Less Learn More  งานวิจยัในชั้นเรียน   
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เป็นตน้  มีการเชิญวทิยากรมาบรรยายและฝึกภาคปฏิบติัในหวัขอ้ต่างๆ เช่น มารยาทสากลในการรับประทานอาหาร  
มารยาทการใช้ตะเกียบ การบรรยายให้กับผูป้กครองในหัวข้อ “ เล้ียงลูกอย่างไรให้มีความเข้มแข็งทางใจใน
สังคมไทยยุค 4.0 ”  การบรรยายอาชีพ  การบรรยายเร่ือง “การทุจริตคอรัปชั่น”  การบรรยายหัวขอ้ Be a Buddy :  
Not a Bully และเข้าร่วมงาน Good Society Expo เก่ียวกับการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นและความเหล่ือมล ้ าทาง 
การศึกษา 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรม
พัฒนาการว ัดและประเมินผลให้ มีความหลากหลายและเน้นการพัฒนาผู ้เรียนมากกว่าคะแนน  เป็นการ          
ประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง  ครูใชว้ธีิการประเมินท่ีหลากหลายและเนน้การประเมินเพื่อการพฒันาผูเ้รียน ครูไดรั้บ
การอบรมเร่ืองการออกขอ้สอบท่ีเนน้กระบวนการคิด  ประเมินจากกระบวนการเรียนรู้ จากผลงานหรือช้ินงานโดยมี
การประเมินเป็นระยะตลอดการท าผลงานนั้น  ประเมินดา้นทกัษะภาคปฏิบติัเนน้ประเมินพฒันาความกา้วหนา้ของ
ทกัษะนั้นๆ  ประเมินด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบท่ีเน้นการอ่านคิดวิเคราะห์  โดยมีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอยา่งเป็นระบบ เนน้การเรียนรู้ระหวา่งภาคเรียนมากกวา่การประเมินผลปลายภาค มีการแบ่งอตัราส่วนการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน  กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนอย่างชัดเจน ใช้เคร่ืองมือและ
วิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจดัการเรียนการสอน  มีโครงการพฒันาเกณฑ์การ
ประเมินโดยใช ้rubric  แบบประเมิน Rubric  แบบทดสอบ การประเมินตามสภาพจริง  ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
มีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล ครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  ผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆร่วม
ประเมิน เช่น  เจา้หนา้ท่ีสถานสงเคราะห์  ผูป้กครองอาสา  วิทยากร  ผูป้กครอง  คณะอนุกรรมวิชาการของสมาคม
นักเรียนเก่าฯ เป็นตน้ และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนและผูเ้รียนน าไปพฒันาตนเอง  ผูเ้รียน ผูป้กครองและครู
รับทราบผลการประเมินร่วมกนัเพื่อพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามเป้าหมายโดยมีการรายงานผลการเรียนรู้เป็นระยะตลอด
ปีการศึกษา  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง   
 

ผลการด าเนินการ 
 ผลจากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ผูท่ี้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 88.45  การจดัการเรียนท่ียึดโยง
กบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 89.96  และ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 89.60   
 

จุดเด่น 
 ความร่วมมือและอุทิศตนของบุคลากรในการด าเนินการตามแผนพฒันาของโรงเรียน มีความมุ่งมัน่ในการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งต่อเน่ืองโดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกกรรมตามศกัยภาพ ไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง และเรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมกลุ่มท่ีส่งเสริม
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั การก าหนดกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระ
ท่ีเอ่ือต่อการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน รวมทั้งส่งเสริมการคิดดว้ยการใชค้  าถามแบบโสเครติส   
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 จุดทีค่วรพฒันา 
1. การน ากระบวนการ MDLC มาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในทุกๆดา้น 

 2. การพฒันาหลกัสูตรโดยเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นและกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
 3. ส่งเสริมการคิดดว้ยการใชค้  าถามท่ีกระตุน้ทกัษะการคิดใหม้ากข้ึน   
 
มาตรฐานที ่4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ  :    ดีเยี่ยม 
กระบวนการพฒันา    
 โรงเรียนไดก้ าหนดเป็นพนัธกิจเพื่อพฒันาการบริหารจดัการในแผนพฒันาโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 -  
2560 โดยระบุไวใ้นแผนงานท่ี 3.4 การจดัระบประเมินภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการตามแนวการประกนั 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ท่ีเป็นระบบ ดงัน้ี   

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

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
4. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนพฒันาการจดัศึกษา 
5. ด าเนินการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
7. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินภายใน  
8. ด าเนินการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
จากการท่ีโรงเรียนตระหนักถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา จึงจดัให้มีกิจกรรมสร้าง                                                                                                                                         

ความเขา้ใจถึงแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในใหก้บัครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหค้ณะครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดบัปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้ปฏิบติัหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของโรงเรียนและสพฐ. โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น แบบ
ประเมินการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม แบบบนัทึกหลงัสอน แบบประเมินความคิดเห็นในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนโดยนักเรียน ครูและผู ้ปกครอง แบบประเมินตนเอง เป็นรายบุคคลของครู เป็นต้น น าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อฝ่ายบริหารภาคเรียนละ 1 คร้ัง และคณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรียนจะท าการประมวลผล
การด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อจดัท ารายงานการประเมินตนเองน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเพื่ออนุมติั ในการน าเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ผลการด าเนินงาน 
 จากกระบวนการพฒันา พบวา่ โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างต่อเน่ือง มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับดี เยี่ยม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยูใ่นระดบั       ดี
เยีย่ม 
 

จุดเด่น 
 โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน จึงเนน้ใหแ้ต่ละทีมชั้น และแต่ละกลุ่มสาระ
วิชา รวมทั้งกลุ่มงานต่างๆ มีการประชุมและติดตามการด าเนินงานเป็นระยะอยา่งต่อเน่ืองเพื่อการแกไ้ข ปรับปรุง 
และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานต่อไปในปีการศึกษาหนา้                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

จุดทีค่วรพฒันา 
  1. โรงเรียนจดัให้มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานต่างๆ   แต่การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการพฒันายงัค่อน   
ขา้งนอ้ย โดยเฉพาะในส่วนของขอ้เสนอแนะ ดงันั้นฝ่ายต่างๆควรแจกแจงส่ิงท่ีควรพฒันาและขอ้เสนอแนะใหช้ดัเจน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียน     

จากการประเมินผลการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ในปีการศึกษา 2560 สามารถสรุประดบัคุณภาพตวับ่งช้ี
และระดบัคุณภาพมาตรฐานของระดบัปฐมวยัว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 
2553 (ปรับปรุงใหม่)  และระดบัคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 ไดด้งัแสดงในตารางท่ี 44 และตารางท่ี 45 

 

ตารางที ่44  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2560 
 
 

มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 
จ านวน

นักเรียน /ครู 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่าน า้หนัก 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน    20.00 19.67 5 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่1 เดก็มพีฒันาการทางด้านร่างกาย   5.00 4.82 5 ดเียีย่ม 
1.1  มีน ้ าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์ 110 91.67 1 0.92 5 ดีเยีย่ม 
1.2  มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั 117 97.50 1.5 1.46 5 ดีเยีย่ม 
1.3  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 119 99.17 1.5 1.49 5 ดีเยีย่ม 
1.4  หลีกเล่ียงต่อภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 114 95.00 1 0.95 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่2  เดก็มพีฒันาการทางด้านอารมณ์และจติใจ   5.00 4.97 5 ดเียีย่ม 
2.1  ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 120 100.00 1 1.00 5 ดีเยีย่ม 
2.2  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 120 100.00 1 1.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 
จ านวน

นักเรียน /ครู 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่าน า้หนัก 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบัคุณภาพ 

2.3  ควบคุมตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 118 98.33 1 0.98 5 ดีเยีย่ม 
2.4  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 119 99.16 2 1.98 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่3 เดก็มพีฒันาการทางด้านสังคม   5.00 4.95 5 ดเียีย่ม 
3.1  มีวนิยั รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ 118 98.33 2 1.97 5 ดีเยีย่ม 
3.2  มีความซ่ือสตัย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 120 100.00 1 1.00 5 ดีเยีย่ม 
3.3  เล่นและท างานกบัผูอ่ื้นได ้ 118 98.33 1 0.98 5 ดีเยีย่ม 
3.4  ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 120 100.0 1 1.00 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่4 เดก็มพีฒันาการทางด้านสตปัิญญา   5.00 4.93 5 ดเียีย่ม 
4.1  สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 119 99.17 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 
4.2  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

119 99.17 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

4.3  มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 119 99.17 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 
4.4  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 119 99.17 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 
4.5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 116 96.67 1 0.97 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา  119 99.17 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา   65.00 63.60 5 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  20.00 20.00 5 ดเียีย่ม 
5.1  ค รูเข้าใจปรัชญา  หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

 5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

5.2  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

5.3  ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก      5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของเด็ก         

 5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

5.5 ครูใช้เคร่ืองมือวดัและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงาน ผลการพฒันาของเด็กแก่ผูป้กครอง    

 5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

5.6  ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและ 
ใชผ้ลในการปรับการจดัประสบการณ์ 

 5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

5.7  ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา      5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
5.8  ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง  5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
5.9  ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถใน ดา้นการศึกษาปฐมวยั  5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
5.10 ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาเด็ก         

 5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 
จ านวน

นักเรียน /ครู 
ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่าน า้หนัก 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 20.00 18.80 5 ดเียีย่ม 
6.1  ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  4 3 2.40 4 ดีมาก 
6.2  ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ
พฒันาเด็กปฐมวยั    

 
4 

3 2.40 4 ดีมาก 

6.3  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ งด้านวิชาการและการ
จดัการ       

 5 3 3.00 5 ดีเยีย่ม 

6.4  ผู ้บริหารสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

 5 3 3.00 5 ดีเยีย่ม 

6.5 ผู ้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 5 3 3.00 5 ดีเยีย่ม 

6.6  ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

 5 3 3.00 5 ดีเยีย่ม 

6.7  เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

 5 2 2.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่7 แนวการจดัการศึกษา    20.00 20.00 5 ดเียีย่ม 
7.1  มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5 4 4.00 5 ดีเยีย่ม 

7.2  มีระบบกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการ
จดัการศึกษาปฐมวยั   

 5 4 4.00 5 ดีเยีย่ม 

7.3  จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

 5 4 4.00 5 ดีเยีย่ม 

7 .4  ส ร้ างการ มี ส่ วน ร่วมและแสวงห าความ ร่วม มือกับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน     

 5 4 4.00 5 ดีเยีย่ม 

7.5  จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น     5 4 4.00 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

5.00 4.80 5 ดเียีย่ม 

8.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา     5 1 1.00 5 ดีเยีย่ม 
8.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาข อง
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

                                                                                                                                                                                                                5 1 1.00 5 ดีเยีย่ม 

8.3  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการ 

 4 1 0.80 4 ดีมาก 

8.4  ติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมิน คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 5 0.5 0.50 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 
จ านวนครู 
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ทีไ่ด้ 

ระดบัคุณภาพ 

8.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้ งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    

 5 0.5 0.50 5 ดีเยีย่ม 

8.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 5 1 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 

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 98.27 5 ดเียีย่ม 

 

 สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั     คะแนนท่ีได ้ 98.27 

ระดับคุณภาพ 
   ระดบั 1     ระดบั 2     ระดบั 3    ระดบั 4      ระดบั 5 

     (ปรับปรุง)          (พอใช)้                  (ดี)                    (ดีมาก)               (ดีเยีย่ม) 
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ตารางที ่45 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

 
 

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) 
 
สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ แสดงวา่ การจดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบ
ความส าเร็จตามท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้ซ่ึงผลการประเมินสรุปได้ว่า ได้ระดับดีเยี่ยม เพราะประเมินได้ระดับดีเยี่ยม         
ทั้ง 4 มาตรฐาน ทั้งน้ีโรงเรียนมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย โดยจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็น
ส าคญัเพื่อมุ่งพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ตามศกัยภาพของนกัเรียน ครอบคลุมในทุกๆดา้น เป็นไป
ตามเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน จนมีผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน
อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนส่ือความทั้งภาษาไทยและภาษองักฤษ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  มีทกัษะในการท างาน วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน สร้างสรรค์ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสารไดดี้ นอกจากการพฒันาความสามารถทางดา้นวชิาการแลว้ โรงเรียนยงัใหค้วามส าคญักบั 
“ความรู้คู่คุณธรรม” จึงเนน้ปลูกฝังให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกับวยั โดยปฎิบัติจริงผ่านโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ไดแ้ก่ กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ พิธีมิสซาถวายพรพระผูส้ถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ การ
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา เน่ืองในวนัคล้ายวนัประสูติสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  กิจกรรมศาสนสัมพนัธ์ กิจกรรมวนัฉลองนกับุญอญัจลา กิจกรรม
ค่ายค าสอนส าหรับนกัเรียนคาทอลิก และปฏิบติัธรรมของนักเรียนพุทธ เป็นตน้ กิจกรรมท่ีแสดงถึงความกตญัญู
รู้คุณต่อผูมี้พระคุณ ได้แก่ กิจกรรมไหวค้รู กิจกรรมเทอดพระคุณพ่อและเทอดพระคุณแม่ กิจกรรมวนัก่อตั้ ง
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โรงเรียน  กิจกรรมอ าลาครู  และกิจกรรมท่ีแสดงถึงความผูมี้ระเบียบวินยั  ซ่ือสัตย ์เรียบง่าย เสียสละ รับใช้สังคม  
เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น มีความเป็นประชาธิปไตย เชิดชูความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กิจกรรมเชิดชูผูมี้ระเบียบวนิยั และผูมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โครงการรณรงคก์ารไม่ลกัลอก  
กิจกรรมของหายได้คืน โครงการครูมาแตร์ไม่คุมสอบ  กิจกรรมรณรงค์ประจ าปีของโรงเรียนตามสาส์นสมชัชา  
“อ่อนโยน และสุภาพ ถ่อมตน” และประเด็นทางสังคม “ การป้องกนัการกลัน่แกลง้ ข่มเหง รังแกกนั”  กิจกรรมของ
ชมรมมารยาทไทย โครงการสวนศิลป์  กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ท่ีบา้นพกัคนชราสุธาวาส กิจกรรมร้องเพลงท่ี
โรงพยาบาลต ารวจ กิจกรรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยท่ีบา้นบางแค  โครงการของเล่นเพื่อนอ้ง โครงการโรงเรียนพี่-
โรงเรียนน้อง กิจกรรมตลาดนัดเพื่อน้อง การจดัท าการ์ดอวยพรปีใหม่ให้โรงเรียนน้อง จดัท าสมุดบนัทึกให้กับ
โรงเรียนน้อง  โครงการขายเส้ือเพื่อซ้ือหมวกให้นักเรียนโรงเรียนน้อง กิจกรรมจิตอาสาสอนหนังสือน้อง                 
ณ โรงเรียนปิยมาตย ์ กิจกรรมการบริจาคสังคมสงเคราะห์  กิจกรรมบริจาคเงินคนจน โครงการสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั 
ค่ายเชียงค า   การเลือกตั้งสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน   ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านค่าย          
ยุวกาชาด กิจกรรมตาวิเศษ และการณรงค์การมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมในทุกระดับชั้ น ส่วนในด้าน
กระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารมีความสามารถในการจดัการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาโรงเรียนและแผนปฏิบติัการ  มีวิสัยทศัน์  มีภาวะผูน้ า และมีความคิดริเร่ิมท่ี
เน้นการพฒันา  ใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดในการ
พฒันาการจดัการศึกษาให้ดีข้ึน โดยครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยการออกแบบและ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและบริบทของโรงเรียน พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการติดตาม และช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาและแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล ประเมินผลดว้ยวิธีท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง ภายใตก้ารด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดจากความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย ส่งผลให้ผูป้กครอง และชุมชนมีความมัน่ใจและพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนใน
ระดบัสูง 
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ส่วนที ่3 
สรุปผล แนวทางการพฒันาและความต้องการความช่วยเหลอื 

 
1.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
     ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 ทั้ งในระดับปฐมวยัและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นท่ีน่าพอใจ อยู่ในระดบัดีเยี่ยม สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมถึงจุดเด่นและ         
จุดควรพฒันาไดด้งัน้ี 

ตารางที ่46 แสดงจุดเด่นและจุดควรพฒันาระดบัปฐมวยั 
  

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1. เด็ก ๆ มีพฒันาการด้านร่างกายเป็นท่ีน่าพอใจ ทกัษะ

การเคล่ือนไหวและการเรียนรู้ทักษะต่างๆ เป็นไป
ดว้ยดีสามารถปฏิบติัทกัษะต่าง ๆไดอ้ย่างคล่องแคล่ว
จนเป็นการพัฒนาท่ีย ั่งยืน   มี สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตนและสามารถหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
โรค อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติดได ้

1.   การพฒันาการรักการอ่านใหเ้พิ่มข้ึน 
 

2. ในด้านอารมณ์และจิตใจ เด็ก ๆมีความร่าเริง แจ่มใส 
มัน่ใจและกลา้แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวยั มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตน เอง  ให้ ค วาม ร่วม มือในการรณ รงค์ ให้ พี่  ๆ 
มธัยมศึกษาไม่ลืมท่ีจะน าตุ๊กตามาแบ่งปันให้ผูย้ากไร้ 
ในเทศกาลพระคริสตสมภพ  เด็ก ๆ  ช่ืนชมดนตรีและ
ศิลปะ เรียนรู้ท่ีจะรักธรรมชาติ 

 

3. เด็ก ๆมีวินัย  รับผิดชอบ  ซ่ือสัตย์สุจริต  เล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เช่ือฟังค าสอนของพ่อแม่และ
ครูอาจารย์  รู้จักน่ิงฟัง สังเกต ตอบค าถาม และตั้ ง
ค าถามจากการสังเกตและความอยากรู้อยากเห็นน าสู่
การแสวงหาค าตอบ  นับ เป็นพัฒนาการด้านการ
แสวงหาความรู้และสังคมท่ีน่าพอใจ 

 

4. พัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กรู้จักสังเกต แยกแยะ 
เช่ือมโยง ซกัถาม และแสวงหาค าตอบ  เร่ิมเป็นเจา้ของ
กระบวนการในการเรียนรู้ของตนเองและถ่ายทอดส่ือ 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 
ความคิดของตนไดอ้ยา่งดี มีความสุขเม่ือไดร่้วม 
Project Approach ในกิจกรรมการเรียน เร่ิมมีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็น
รากฐานส าคญัของ STEM  และท่ีส าคญัเด็ก ๆมีพื้น
ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ท่ีน าสู่จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์   

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ผู้บริหารมีความเข้าใจในปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวยั ใหค้วามส าคญัของการสร้างรากฐาน
ท่ี มั่น ค งใน ระดับปฐมวัย  ก าร เช่ื อม รอย ต่อกับ
ประถมศึกษา  ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ดงันั้นครูในระดบัปฐมวยัจึงไดรั้บโอกาสในการ
สร้างทกัษะ และพฒันาตนเองเพื่อการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนให้มีเอกภาพอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยมี
แผนพฒันาโรงเรียน (2556 - 2560) ก ากบั  ผูบ้ริหารให้
ค  าปรึกษาและเอาใจใส่การจัดการศึกษา แสวงหา
ความรู้และติดตามความเคล่ือนไหวในวงการศึกษา
ปฐมวยัในระดบัสากล เพื่อให้ปฐมวยัของโรงเรียนมี
ความทนัสมยั และมีส่วนร่วมในการจดัท าหลักสูตร
ปฐมวยัของสถานศึกษา 

1.  จดัการบริหารทุกด้าน  ให้เป็นระบบท่ีมีความ
ชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงาน                                                                                                                                                                                                                

2.  พฒันาให้ ICT มีส่วนในการจดัการเรียนรู้ และ
การบริหารงานมากยิง่ข้ึน 

3.  สร้างความคืบหน้าในการสร้างอาคารใหม่
ส าหรับระดบัปฐมวยั 

4.  สนบัสนุนการสร้างสติ ความยบัย ั้งชัง่ใจและใช้
วจิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม 

2. ครูมีความ เข้าใจในป รัชญาและหลักการการจัด
การศึกษาปฐมวยั ทั้ งปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและ
การศึกษาอุร์สุลิน ผนวกกับความเขา้ใจในธรรมชาติ
ของปฐมวยั จึงสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัสูตรปฐมวยัใน
การจดัประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้อย่างดี นอกจากน้ี
แล้วยงัมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางท่ีประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2560 

 

3. ทีมงานครูในระดบัอนุบาลของโรงเรียนปฏิบติังานดว้ย
การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นหน่ึง
เดียวกนั  โดยค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อนกัเรียน 
สร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงในการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ สามารถ
พฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 
4. ครูมีการประชุมร่วมกันอย่างสม ่ าเสมอ เป็นการ

ปรึกษาหารือและท างานร่วมกนัอยา่งมีทิศทาง และไป
ในทางเดียวกนั  แผนการจดัประสบการณ์จึงสอดคลอ้ง
กับหลักสูตร  มีความหลากหลาย และสามารถให้
ความส าคญัต่อพฒันาการของเด็กๆ  เป็นรายบุคคล ใน
การเรียนภาษาองักฤษไดมี้การแบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยใช้
อตัรา ครู 1 คนต่อนกัเรียน 10 คน มีครูเจา้ของภาษาเขา้
มาร่วมในการสอน  ครูทุกคนมีทศันคติท่ีดีจึงสามารถ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยในเชิงบวก เด็ก ๆ   
มีความสุขในการมาโรงเรียน ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ในการน าเสนอบทเรียนอย่างเหมาะสม ว ัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเน่ือง และรายงาน
ผลท่ีเน้นพัฒนาการ มิใช่ผลคะแนนเพียงเพื่อการ
เปรียบเทียบและแข่งขนั และใช้ภาพกิจกรรมการเรียน
ในการติดต่อส่ือสารและรายงานความก้าวหน้าใน
พฒันาการของเด็ก ๆ ต่อผูป้กครอง 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
1. อนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีความโดดเด่นท่ีเด็กเป็น

ศูนยก์ลาง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆรวมทั้ง
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูและผูป้กครอง ซ่ึงเป็น
การเรียนรู้ร่วมกนั ในการสร้างโอกาสให้เด็กไดพ้ฒันา
อยา่งเหมาะสมกบัวยั วฒิุภาวะและสังคมปัจจุบนั 

2. เครือข่ายผูป้กครองและคุณแม่อาสาท างานร่วมกนัและ
ร่วมกบัทางโรงเรียน  มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการ
ของนกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ กิจกรรมท่ีจดัแต่ละคร้ังมี
ความสร้างสรรค์ อาศยัความร่วมแรงร่วมใจกันของ
ผู ้ป กครอง และ เด็ กๆ มีความ สุ ขกับ กิ จกรรม ท่ี
ผูป้กครองจดัให ้รวมทั้งเนน้ความพอเพียง 

 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
         อนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลัยวางพื้ นฐานอย่างดีให้
นกัเรียนเร่ิมตน้ซึมซบัอตัลกัษณ์เซอร์เวียมดว้ยภาคปฏิบติั 
ของการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนๆดว้ยกนัเอง และบริจาค 
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ของเล่นและส่ิงของเพื่อผู ้ยากไร้  มีการอบรมบ่มนิสัย
นกัเรียนดว้ยความรัก อ่อนโยน ใช้เหตุผล  และค่อย ๆ ฝึก
นิสัยให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้และต่อโรงเรียน เห็นคุณค่าของการรักและรับใช ้ 
ไม่น่ิงดูดายต่อผูจ้  าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัยในตนเอง มุ่งความเป็นเลิศแห่งตน 
และในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรณรงค์เร่ือง ความ
อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน ผลการประเมินปรากฏวา่การ
ด าเนินการตรงตามมาตรฐานอยา่งมีความชดัเจน   

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
นักเรียนได้รับการฝึกความซ่ือสัตย์สุจริตทั้ งไม่น า

ทรัพยสิ์นหรือส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง ยอมรับ
ผิดเม่ือตนเองกระท าความผิด มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน 
ช่วยเหลือผูอ่ื้น อีกทั้งฝึกท่ีจะอา้งอิงแหล่งท่ีมาเม่ือเล่าเร่ือง 
และใหค้วามส าคญักบัผูแ้ต่งหนงัสือนิทานท่ีตนอ่าน 

 

 
ตารางที ่47 แสดงจุดเด่นและจุดควรพฒันา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
1.  พฒันาการรักการอ่าน 
2.  สร้างความร่วมมือของนักเรียนในการสร้างสม  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หต้นเอง โดยเฉพาะ
ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตยสุ์จริต กิริยาวาจา 
และความมีวนิยัในตนเอง 

2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในข้อสอบ  ONET มีระดับ
คะแนนสูง และเกาะกลุ่มซ่ึงแสดงถึงการเอาใจใส่ดูแล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  

3.  ความก้าวหน้าของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะการเขียนเรียงความภาษาองักฤษไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 

3.  สนบัสนุนการสร้างสติ ความยบัย ั้งชัง่ใจและใช้
วจิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม 

4. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีสุนทรียภาพ ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ        
คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจ  และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ        
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มีเหตุมีผล   มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  
มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5.  นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีความมัน่ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รู้จักให้เกียรติผูอ่ื้น   นักเรียนมี
ความเอ้ืออาทรต่อผู ้อ่ืนและกตัญญูกตเวที ต่อผู ้มี
พระคุณ  ยอมรับความคิดเห็น  และวัฒนธรรม ท่ี
แตกต่าง 

6. นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ท างานร่วมกนั 
และสามารถน าเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มี
ขั้นตอนในการน าเสนอวิธีคิดหรือวิธีแก้ปัญหาท่ีตน
ใชไ้ด ้สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลทั้งดว้ย
วาจาและเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถร่วมกัน
วางแผนงานและด าเนินการจนส าเร็จมีความมุ่งมั่น
ท างานอยา่งมีความสุขและภูมิใจในผลงาน    

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการกา้วเดินในแผนพฒันา

โรงเรียน 2556 - 2560  แสวงหาโอกาสให้ครูในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  ผูบ้ริหารติดตามความคืบหน้าทั้งดา้น
วิชาการ และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รวมทั้ งการพัฒนาการของครูในด้านจิตใจ และจิต
วิญญาณ กระตุน้และจดัโอกาสการเรียนรู้ร่วมกนัของ
ครู จึงท าใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจใน
การบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร 

2. หลักสูตรของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีการ
ปรับปรุงในรูปแบบการเขียนให้ได้มาตรฐานและ        
ท่ี ส าคัญ   แ ต่ละก ลุ่มสาระการเรียน รู้ใช้แนวคิด     
Teach Less Learn More ก ากบัในการลดความซ ้ าซ้อน
ในเน้ือหาวชิา  มีการจดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีทนัสมยัเพื่อ 

1.  พฒันาให้  ICT มีส่วนในการจดัการเรียนรู้ และ
การบริหารงาน มากยิง่ข้ึน 

2.  สร้างความคืบหนา้ในการเป็นโรงเรียนสีเขียว 
3.  ให้ข้อมูลยอ้นกลับ (Feedback) แก่ครู เฉพาะ

อยา่งยิ่งการให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา 
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รองรับความต้องการของผูเ้รียน  กระบวนการเรียน
การสอนด้วย MDLC ท าให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสปฏิบติั
จริงเพิ่มมากข้ึน  การนิเทศภายในมีส่วนช่วยกระตุน้ให้
มีการพฒันาการเรียนการสอนอยูเ่สมอ     

3. การท างานร่วมกนัของบุคลากรมีความชดัเจน เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ อตัลักษณ์ความเป็นโรงเรียน
คาทอลิก และอตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน 

4. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  ทั้ งด้วยการให้ค  าแนะน า  
การเป็นวิทยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียนฉบับใหม่ ส าหรับปีการศึกษา 
2561 - 2565  รวมทั้งจดัหาวิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
ต่างๆ เพื่ อให้ การพัฒนาโรงเรียนบรรลุผลตาม
เป้าหมาย  อีกทั้ งผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมดว้ย 

5. คณะซิสเตอร์ให้ความส าคญักบัการดูแลความสะอาด
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหมี้การเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก 
และพฒันาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน   

6. ความ ร่วมมือและอุ ทิศตนของบุคลากรในการ
ด าเนินการตามแผนพฒันาของโรงเรียน 

7. ความมีส่วนร่วมของผูป้กครองและนกัเรียนเก่าในการ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอนอยา่งเต็ม

ศกัยภาพและเตม็เวลา และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2. การจัดการเรียน รู้ด้วยว ัฏ จักร  MDLC (Mater Dei 

Learning Cycle) มีความชดัเจนยิ่งข้ึน  ท าให้เป้าหมาย 
คุณภาพผู ้เรียนทั้ งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคมี์ความชดัเจน 

1. ส่งเสริมการคิดดว้ยการใช้ค  าถามท่ีกระตุน้การ
คิดใหม้ากข้ึน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน Professional Learning 
Community  ของครูทุกคน   

    3.  สนบัสนุกนการสร้างสติ ความยบัย ั้งชั่งใจและ
ใชว้จิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม                                                                                        
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ตรงตามแผนพฒันาโรงเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของตน 

3.  ครูจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการท าความ
รู้จกั และวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

4.  ครูมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีมากข้ึน และกระตุน้ให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและ
น าเสนอรายงานโดยมีการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการและใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีมีความ
หลากหลาย 

5.  ครูท างานร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายแนะแนวในกรณี
ท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจดูแลพิเศษแตกต่าง
จากผูอ่ื้น 

 

ด้านการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ  
              โรงเรียนให้ความส าคญัของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จึงสร้างความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพกบับุคลากรครูและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความ
ชดัเจน  เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  การด าเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียน
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการท่ีเกิดจากความมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย 

1. ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลระบบประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

2. การให้ข้อมูลยอ้นกลับเพื่อการพัฒนายงัค่อน 
ขา้งน้อย โดยเฉพาะในส่วนของข้อเสนอแนะ 
ดงันั้นฝ่ายต่างๆควรแจกแจงส่ิงท่ีควรพฒันาและ
ขอ้เสนอแนะให้ชัดเจนเพื่อให้การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2. แนวทางการพฒันาในอนาคต 

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

ก.  การใช ้MDLC เป็นกระบวนการอยา่งมีคุณภาพในทุกๆดา้น 
        ข. การพฒันาหลกัสูตรมีจุดเนน้ท่ีนกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็น กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 

ค.  ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน Professional Learning Community 
ง.  ครูมี ICT เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ. ครูเป็นผูสื้บสานและถ่ายทอดวฒันธรรมความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน 
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  แผนพฒันาด้านบริหาร 
ก.  จดัการบริหารทุกดา้น ใหเ้ป็นระบบท่ีมีความชดัเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีความเขา้ใจตรงกนั เพื่อใหก้าร

ด าเนินการมีประสิทธิภาพ 
ข.  มีการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวถีิของโรงเรียน 
ค.  สร้างความคืบหนา้ในการเป็นโรงเรียนสีเขียว 

 

แผนพฒันาด้านวชิาการ 
ก.  พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีความหมายต่อชีวติ 
ข.  เพิ่มคุณภาพการนิเทศการสอนและการวจิยัในชั้นเรียนใหส่้งผลต่อการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการ

จดัการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 
ค.  ใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยตีามหลกัสูตรปรับปรุง 
ง.  พฒันาขอ้สอบเพื่อทา้ทายใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์ และคิดเชิงซอ้น 

 
3. ความต้องการการช่วยเหลือ 
  โรงเรียนตอ้งการความช่วยเหลือจากนกัเรียนเก่าและผูป้กครองนกัเรียนเพื่อให้สามารถจดัสร้างอาคารเรียน
ปฐมวยัข้ึนใหม่ และปรับการใชส้อยของทุกอาคารใหต้อบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของการศึกษาท่ีควรเปิดโอกาส
อยา่งหลากหลายใหก้บันกัเรียน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 

การรับรองการจัดท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานน้ีไดต้รวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งในประเด็นต่อไปน้ีเรียบร้อยแลว้ 

  ไดผ้า่นการตรวจสอบค าผดิ การใชภ้าษา  
   เน้ือหาในรายงานไดผ้า่นการตรวจสอบขอ้มูลและเน้ือหาแลว้ 

  
  

                       รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณารับรองขอ้มูลการจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

 
 1.  ซิสเตอร์ทิพยก์นก ประสพโชคชยั ผูรั้บใบอนุญาต   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร  ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ    กรรมการ 
 4.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ ผูแ้ทนครูในโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นายศกร  ทวสิีน  ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน กรรมการ 
 6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 7.  นางววิรรณ  สารกิจปรีชา ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 8.  นายอนุพนัธ์  กิจนิจชีวะ ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

 

 
 

ลงช่ือ        

(ซิสเตอร์ทพิย์กนก   ประสพโชคชัย) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัที่ 30 เมษายน 2561 
 

 

 

 

ลงช่ือ    

(นางทีนามารี   ผลาดิกานนท์) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและผู้อ านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัที่ 30 เมษายน 2561 
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ค ำส่ังท่ี 5/2560 
โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2545  ตามหมวดท่ี 6 
วา่ด้วยมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา บญัญัติให้สถานศกึษา  มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ทัง้นีไ้ด้ก าหนดให้ทกุโรงเรียนต้องประเมินคณุภาพการจดั
การศกึษาวา่ มีคณุภาพตามมาตรฐานและตวับง่ชีเ้ป็นประจ าทกุปี  เพ่ือให้การประกนัคณุภาพภายในเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  
ดงันี ้
 
1. คณะท่ีปรึกษำ 

1. ซิสเตอร์เพ็ญศรี   หอ่เร    ผู้จดัการ 
2. นางสาวสมุิตรา   พงศธร    ผู้บริหารฝ่ายบคุลากรและจิตตาภิบาล  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.รัศมีดารา   หุน่สวสัดิ ์ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก / ผู้ประเมินภายนอก 

 
2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.  นางทีนามารี   ผลาดิกานนท์ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.  นายขวญักล้า   นชุนารถ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านวิชาการ กรรมการ 
3.  นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านกิจการนกัเรียน กรรมการ 
4.  นายสภุชัร์   ทองสถิตย์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านธุรการและอาคารสถานท่ี กรรมการ 
5.  นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านกิจกรรมพิเศษ กรรมการ 
6.  นางสาวรัชดารินทร์ มสุิกะโปดก หวัหน้าระดบัประถมศกึษา กรรมการ 
7.  นางสาวชญานชุ   ชชูาติ หวัหน้าระดบัอนบุาล กรรมการ 
8.  นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ ผู้ชว่ยบริหารด้านมาตรฐานการศกึษา  กรรมการด าเนินการ 
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หน้ำที่ 1. ตดิตาม ตรวจสอบและสนบัสนนุการด าเนินงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบตัใิห้การประกนัคณุภาพการศกึษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 
3. คณะกรรมกำรประสำนงำน 

1. นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ 
2. นางสาวดนชุรี   ตนัโอภาส 
3. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
4. หวัหน้าแตล่ะมาตรฐาน 
 

หน้ำที่ 1. เป็นผู้ประสานงานหลกัในการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน 
 2. จดัเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการด าเนินงานแตล่ะมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 3. รวบรวมเนือ้หาจากทกุฝ่าย เพ่ือจดัท ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา 
(SAR) 
 
4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ก. คณะกรรมการด าเนินการด้านข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียน 
1. นางพีรญา   ใจช านาญ 
2. นางนพวรรณ   รัตตกลุ 
3. นางปวีณา   นนัทวิสทุธ์ิ 
4. นางสาวบษุบง   จัน่นงเยาว์ 

หน้ำที่ จดัท าข้อมลูพืน้ฐานและรวบรวมเอกสารร่องรอยการด าเนินการของโรงเรียน 
 

ข. คณะกรรมการด าเนินการด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
1. นายขวญักล้า   นชุนารถ 
2. นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู
3. นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ 
4. นางสาวชญานชุ  ชชูาติ 
5. หวัหน้ากลุม่สาระวิชา 
6. หวัหน้าชว่งชัน้และระดบัชัน้ 
7. นางสาวสถาพร   สตูะบตุร 
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หน้ำที่ 1. รวบรวมข้อมูลท่ีด าเนินการ ประเมิน  ตรวจสอบ ทบทวนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศกึษา 

2. รวบรวมเอกสารร่องรอยการด าเนินการตามโครงการตา่งๆ ของสถานศกึษา  
 3. จดัท าข้อมลูเพื่อสรุปการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา (SAR) 
 

ค. คณะกรรมการด าเนินการด้านมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการพฒันา จดัเก็บข้อมลู สรุปผลและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐาน

ท่ีรับผิดชอบ 
 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 

นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี  นางปณิดา   คงสนัทดั 
มาตรฐานท่ี 2  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

นางปณิดา   คงสนัทดั   นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี 
มาตรฐานท่ี 3  เด็กมีพฒันาการด้านสงัคม 

นางสาวปัถย์   รักธรรม   นางสาวจฑุามาศ   ศวิกีรัตตนะ 
มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีการพฒันาด้านสติปัญญา 

นางสาวจฑุามาศ   ศวิกีรัตตนะ  นางสาวองัศกิา  สิริโอภาสกลุ 
มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

นางวีรนชุ   กร ่ารักษา   นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 
มาตรฐานท่ี 6  ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผล 

นางวีรนชุ   กร ่ารักษา   นางสาวพรวิภา เหาตะวานิช 
มาตรฐานท่ี 7  แนวการจดัการศกึษา 

นางบบุผา   จิตรีเท่ียง   นางสาวปัถย์   รักธรรม 
มาตรฐานท่ี 8  สถานศกึษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

นางสาวชญานชุ   ชชูาติ   นางสาวองัศกิา  สิริโอภาสกลุ 
มาตรฐานท่ี 9  สถานศกึษามีการสร้าง  สง่เสริม  สนบัสนนุให้สถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

นางสาวพรวิภา เหาตะวานิช  นางวีรนชุ   กร ่ารักษา  
มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้ นของ

การศกึษา ปฐมวยั 
นางสาวองัศกิา  สิริโอภาสกลุ  นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 
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มาตรฐานท่ี 11 การพฒันาการศกึษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ให้สงูขึน้ 

นางสาวชญานชุ   ชชูาติ   นางวีรนชุ   กร ่ารักษา 
 
ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของผูเ้รียน 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน 

1.1.1  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดบัชัน้ 

นำงสำวเบญจพร   ธรรมธีรพงศ์  นางจนัทร์เพ็ญ   หงษ์ตระกลู 
นางสาวกนกพรรณ   ศภุเสรีสกลุ  นายณฐัวฒัน์   เลิศวราสิทธ์ิ 
นายกฤตน ุ  วิเศษประสิทธ์ 
 
1.1.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
นำงสำววิชญำพร   วโรจนำนุลักษณ์ นางสาวจไุรรัตน์   ภทัรานกุลุ 
นางเสาวนีย์   ชี    นายณฐักร   จงึจตพุร 
นางชฏัปภา   แก้วสจุริต 
 
1.1.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
นำงสำวรุ่งทพิย์   จันทร์ปีต ิ  นางสาวอภิรดี   จ าปาถ่ิน 
นางสาวปวีณา   ปาลวฒัน์   นางสาวณิชนนัทน์   แก้วค า 
 
1.1.4  ความสามารถทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
นำงสำวกนกวรรณ   ไทยรัตน์  นางสาวภทัรสดุา   ยทุธคราม 
นางสาวจินต์   จิระริยากลุ   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นกลดั 
นางวรรณี   วิมาลา 
 
1.1.5  ผลสมัฤทธ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
นำงนริศรำภรณ์   กฤตภคะ  นางสาวรัชดารินทร์   มสุิกะโปดก 
นายณฐัวฒุิ   พิกลุณี    นายไตรวิช   สวุรรณทรัพย์ 
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1.1.6  ความพร้อมในการศกึษาตอ่ การฝึกงาน และการท างาน 
นำงสำวสถำพร   สูตะบุตร   นางสาวตวิษา   เชาว์ฉลาด 
นางสาวอจัจิมา   อาภานนัท์   นางสาวศรัญญา  เวฬบุรรพ์ 
 

1.2  คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน 
1.2.1  การมีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 
นำยเกฏฐ์   เจตะสำนนท์   นางจารุพรรณ   อินทรัุตน์ 
นางนิรมล   แตงน้อย    นางบษุรินทร์   ปรีทอง 
นายฐิติกร  หตัถการุณย์ 
 
1.2.2  ความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
นำงสำวปฐมำ   วิจิตรบุญยรักษ์  นางสาวปิยะวดี   นาคสขุ 
นางสาวอภิสรา   คณานบุาล   นางสาวกนกพรรณ   ศภุเสรีสกลุ 
นางนพรัตน์   บวัดิศ    นางสาวโสภิดา   มะลิซ้อน 
 
1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
นำงสำวพรทพิย์   ถำวรวุฒิ   นางสาวณฤดี   หวงัหมูก่ลาง 
นางสาวจิตมิา   บญุค า   นางขนิษฐา   ทองสถิตย์ 
 
1.2.4  สขุภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
นำงรำตรี   อุ่นใจ    นายเจษฏา   สิริสวุลกัษณ์ 
นางสมพิศ   ราวีศรี    นางสาวนนัทวรรณ  หะนมุาน 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหาร 

นำงสำวอรอุมำ   สว่ำงธูป   นางสาววิรัชฎา   วฒันปรีชากลุ 
นางสาวสิริรัตน์   ครุวรรณ   นางอมรา   พนมไทย 
นายณฐัวฒัน์   เลิศวราสิทธ์ิ   นางสาวพาขวญั   สดุจิตต์ 
นายวิศษิฐ์   เตียวตระกลู 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
นำงวีณำ   รักษำสกุล   นางอรนชุ   การพิศษิฎ์ 
นางสาวกลุวดี   ฟพูนัธุวฒุิ   นางสปุราณี   วงศ์รักษ์ 
นางสาวจไุรพร   จิตรโรจนรักษ์ 

 
มาตรฐานที่ 4  ระบบประกนัคณุภาพทีมี่ประสิทธิภาพ 

นำงสำวพรรนภำ   สุรพันธ์พทิักษ์  นางสาวดนชุรี   ตนัโอภาส  
นางสาวอารีรัตน์   แก้วภา   นางสาวบษุบง   จัน่นงเยาว์ 

 
ทัง้นี ้ให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ด าเนินการรวบรวมเอกสาร  จดัเก็บข้อมูล  พฒันา  สรุปผล  ส่งเอกสารและ

รายงานข้อมูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบตัิงานเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายใน และจดัท ารายงานการ
ประเมินภายในของโรงเรียนประจ าปีการศกึษา 2560 ให้เสร็จสิน้และรายงานตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียนตอ่ไป 
 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  22  พฤษภาคม  2560 
 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 
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ค ำส่ังท่ี 6/2560 
โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน 
 
 เพ่ือให้การจดัท ามาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ประจ าปีการศกึษา 2560 ด าเนินไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้วยความเรียบร้อย    
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน ดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวสมุิตรา พงศธร ท่ีปรึกษา 
2. นางทีนามารี ผลาดกิานนท์ ประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรนภา สรุพนัธ์พิทกัษ์ รองประธานกรรมการ 
4. นายขวญักล้า นชุนารถ กรรมการ 
5. นางนิลวรรณ เจตวรัญญ ู กรรมการ 
6. นายสภุชัร์ ทองสถิตย์ กรรมการ 
7. นายประพนธ์ พิสยัพนัธุ์ กรรมการ 
8. นางสาวรัชดารินทร์ มสุิกะโปดก กรรมการ 
9. นางสาวชญานชุ ชชูาติ กรรมการ 
10. นางสาวเบญจพร ธรรมธีรพงษ์ กรรมการ 
11. นางสาววชิญาพร วโรจนานลุกัษณ์ กรรมการ 
12. นางสาวรุ่งทิพย์ จนัทร์ปีติ กรรมการ 
13. นางสาวกนกวรรณ ไทยรัตน์ กรรมการ 
14. นางนริศราภรณ์ กฤตภคะ กรรมการ 
15. นางสาวสถาพร สตูะบตุร กรรมการ 
16. นายเกฏฐ์ เจตะสานนท์ กรรมการ 
17. นางสาวปฐมา วิจิตรบญุยรักษ์ กรรมการ 
18. นางสาวพรทิพย์ ถาวรวฒุิ กรรมการ 
19. นางราตรี อุน่ใจ กรรมการ 
20. นางสาวอรอมุา สวา่งธูป กรรมการ 
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21. นางวีณา รักษาสกลุ กรรมการ 
 

 ให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2560 ให้เสร็จสิน้และ
รายงานตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียนตอ่ไป 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  23  พฤษภาคม  2560 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี  ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 

 


