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คาํนํา 
 
                 เมื�อจบปีการศึกษา 2558 ก็เท่ากบัว่า โรงเรียนดาํเนินการตามแผนพฒันาโรงเรียน 5 ปี (2556-2560) มา
เกินครึ� งทางแล้ว ทางฝ่ายบริหารมีความตระหนักว่า การประเมินตนเองปลายปีการศึกษานี0  มิได้เป็นเพียงการ
ประเมินตามแผนปฏิบติัการเท่านั0น แต่เป็นการประเมินความคืบหนา้ในภาพใหญ่ของแผนพฒันา 5 ปีของโรงเรียน
ดว้ย เป็นที�ประจกัษ์ว่าคณะครูร่วมกนัวางแผนปฏิบติัการของปีการศึกษา 2558 ได้ตรงตามประเด็นการพฒันาที�
ตอ้งการอยา่งชดัเจน กิจกรรมต่างๆที�กาํหนดอยู่ในกรอบของโครงการตามแผนพฒันาโรงเรียน นอกจากนั0นผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการฝ่ายต่างๆไดใ้ช้แผนปฏิบติัการในการกาํหนดการทาํงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการและ
กิจกรรมอยา่งสมํ�าเสมอตลอดปีการศึกษาทาํให้ผลการดาํเนินการเป็นที�น่าพอใจมาก  นกัเรียนไดรั้บความเอาใจใส่
ดูแลเป็นรายบุคคลมากยิ�งขึ0น และผลสัมฤทธิ@ ของนักเรียนเป็นที�น่าพึงพอใจ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างกระตือรือร้น มีความภาคภูมิใจในการเป็น
นกัเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั โดดแด่นในดา้นจิตอาสา มีความสุขในการมาโรงเรียน 
              Mater Dei Learning Cycle ซึ� งมีกระบวนการเรียนรู้ที�ใช้หลกัการของ See-Judge-Act ไดช่้วยให้การเรียนรู้
เป็นระบบ และ Reflection เป็นเครื�องมือสําคญัที�ทาํให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้ของตน Reflectionได้เป็น
ภาคปฏิบติัของครูผูส้อนจนเกือบจะเป็นปกติวิสัยแลว้ ทางโรงเรียนพึงพอใจในความกา้วหนา้สู่การเป็นโรงเรียนที�
ตอบสนองความตอ้งการของโลกสมยัใหม่ แต่ก็ยงัหยุดนิ�งไม่ได ้เพื�อให้สอนน้อยลง แต่นกัเรียนเรียนรู้ไดม้ากขึ0น  
ทางฝ่ายบริหารมีความพึงพอใจในพฒันาการของการเตรียมการสอน และการติดตามดูแลนกัเรียน สิ�งที�จะพฒันา
ต่อไปคือการกระตุ้นให้นักเรียนพฒันาทักษะการคิดในทุกมิติ มีความกระตือรือร้นที�จะถามและตอบคาํถาม 
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และรักการอ่าน อนัจะนาํสู่การพฒันาทางวชิาการอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 
 
                                                               
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
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บทที3  1 
ข้อมูลพื2นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั3วไป 
 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัก่อตั0งโดยคณะนกับวชหญิงคาทอลิก นามวา่ คณะอุร์สุลิน โดยมีวตัถุประสงคที์�
จะให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและสตรี เพื�อการยกสถานภาพของสตรี ฝึกอบรมให้เด็กหญิงเคารพในศกัดิ@ ศรีของ
ตนเอง พฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้าํในครอบครัวและสังคม เป็นภรรยาและมารดาที�ดี เป็นผูมี้ความรู้คู่กบัคุณธรรม 
รู้จกัรักและรับใช ้

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สั งกัด สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ทาํการสอนเฉพาะนกัเรียนหญิงตั0งแต่ระดบัปฐมวยั 
(อนุบาล 3)  ถึงระดับชั0 นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั0 งอยู่เลขที�  534 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั
กรุงเทพมหานคร  บนเนื0อที� 18 ไร่เศษ  ซึ� งอยู่ในเขตพื0นที�การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  หมายเลขโทรศพัท์ :   
0 - 2252 - 6316,  0 - 2252 - 6524,  0 - 2254 - 9724  โทรสาร :  0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 - 2023 
 
แผนผงัแสดงสถานที�ตั0งโรงเรียน 
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2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

 2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามตราสารจดัตั0งนิติบุคคล ชุดปีการศึกษา 2558 – 2560 ประกอบดว้ย 
 1.  ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี  ผูรั้บใบอนุญาต   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี  ห่อเร   ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์  ผูอ้าํนวยการ           กรรมการ/เลขานุการ 
 4.  นายขวญักลา้  นุชนารถ  ผูแ้ทนครูในโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นายพิเชษฐ  สิทธิอาํนวย  ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน กรรมการ 
 6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 7.  นางจินตนา  บุญรัตน์   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 8.  นายอนุพนัธ์  กิจนิจชีวะ  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

 

นอกจากนี0 ผูรั้บใบอนุญาตยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้แต่งตั0งกรรมการที�
ปรึกษาเพื�อเขา้มามีส่วนช่วยในการพฒันาโรงเรียน เป็นจาํนวน 4 ท่าน คือ 
 1.  ศาสตราจารย ์ดร.รัศมีดารา  หุ่นสวสัดิ@  
 2.  นายสุรพล   สร้างสมวงษ ์
 3.  รองศาสตราจารย ์ดร.พชัราวลยั   ชยัปาณี 
 4.  ดร.วลิสา  วจิิตรวาทการ 
  

 2.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 f.   ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ผูรั้บใบอนุญาต 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด อม.  สาขาภาษาศาสตร์ 

2. ซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร   ผูจ้ดัการ 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด M.A.  สาขาบริหารการศึกษา 

3. นางสาวสุมิตรา พงศธร  ผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด M.A.  สาขาการบริหารโรงเรียนเอกชน 

4. นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้าํนวยการ 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด ศศ.ม.  สาขาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
 

 2.3  ผูช่้วยผูบ้ริหาร 20 คน (ไดรั้บแต่งตั0ง) 
 1.  นายขวญักลา้  นุชนารถ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาสิ�งแวดลอ้มศึกษา 
 2.  นางนิลวรรณ  เจตวรัญgู 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  ใจชาํนาญ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.บ. สาขาการจดัการ 
 7.  นางนริศราภรณ์  กฤตภคะ วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาวดัผลการศึกษา 
 8.  นางสาวรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก  วฒิุการศึกษาสูงสุด วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ 

9.  นางสาวพรรนภา สุรพนัธ์พิทกัษ ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาสิ�งแวดลอ้มศึกษา 
 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 
 
3.  ข้อมูลด้านนักเรียน  
     3.1 ระดบัที�เปิดสอน 
   � ปฐมวยั   � ปฐมวยั – ประถมศึกษา  � ปฐมวยั – ม.ตน้ 

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

� ประถมศึกษา – ม.ปลาย � ม.ตน้    � ม.ตน้ – ม.ปลาย 

   � ม.ปลาย   � อื�นๆ 
 

 3.2 จาํนวนผูเ้รียน  
  ในปีการศึกษา 2558 มีจาํนวนนกัเรียนทั0งหมด  1,947 คน  ดงัแสดงในตารางที� 1   และจาํนวนผูเ้รียนที�มี
ลกัษณะพิเศษ ดงัแสดงในตารางที� 2   
 

          ตารางที3 1 :  แสดงจาํนวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั0นตามที�เปิดสอนประจาํปีการศึกษา 2558 
 

ระดับชั2นที3เปิดสอน จํานวนห้อง จํานวนผู้เรียนปกติ (คน) จํานวนผู้เรียนพเิศษ (คน) รวม 
อนุบาล 3 4 120 - 120 

รวม 4 120 - 120 
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ระดับชั2นที3เปิดสอน จํานวนห้อง จํานวนผู้เรียนปกติ (คน) จํานวนผู้เรียนพเิศษ (คน) รวม 
ประถมศึกษาปีที� 1 4 144 - 144 
ประถมศึกษาปีที� 2 4 144 - 144 
ประถมศึกษาปีที� 3 4 147 - 147 
ประถมศึกษาปีที� 4 4 150 - 150 
ประถมศึกษาปีที� 5 4 142 - 142 
ประถมศึกษาปีที� 6 4 141 3 144 

รวม 24 868 3 871 
มธัยมศึกษาปีที� 1 4 143 - 143 
มธัยมศึกษาปีที� 2 4 142 - 142 
มธัยมศึกษาปีที� 3 4 140 1 141 
มธัยมศึกษาปีที� 4  5 189 - 189 
มธัยมศึกษาปีที� 5 5 175 - 175 
มธัยมศึกษาปีที� 6 5 165 1 166 

รวม 27 954 2 956 

รวมทั2งสิ2น 55 1,942 5 1947 
 (ณ  วนัที� 10  มิถุนายน 2558)   

ตารางที3 2 : แสดงจาํนวนผูเ้รียนที�มีลกัษณะพิเศษประจาํปีการศึกษา 2558 
 

รายการ 
จํานวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

1. ผูเ้รียนที�มีความบกพร่องเรียนร่วม - 3 1 - 4 
2. ผูเ้รียนที�มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - 
3. ผูเ้รียนที�ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   - - - 1 1 
4. ผูเ้รียนซํ0 าชั0น - - - - - 
5. ผูเ้รียนที�ขาดเรียนมากกวา่ร้อยละ 5 ของเวลาเรียน    
    (วนั)  ตลอดปีการศึกษา 

7 3 1 10 21 

6. ผูเ้รียนลาออกกลางคนั - 5 16 10 31 
7. ผูเ้รียนที�ทาํชื�อเสียงใหก้บัโรงเรียน   (ขอ้มูลจาก MD New) 2 52 9 - 63 
8. ผูเ้รียนที�อยูใ่นภาวะเสี�ยง        

 8.1 เอดส์ - - - - - 
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รายการ 
จํานวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

8.2 ยาเสพติด - - - - - 
8.3 ความรุนแรง - - - - - 
8.4 พฤติกรรมกา้วร้าวตามคาํวนิิจฉยัของแพทย ์ - - - - - 

  

 3.3 จาํนวนนกัเรียนที�จบหลกัสูตร ในปีการศึกษา jkkl 
  อ.3 จาํนวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ป.6  จาํนวน  144 คน คิดเป็นร้อยละ  100.00  
  ม.3  จาํนวน  141 คน คิดเป็นร้อยละ  95.74 นกัเรียนชั0น ม.3 ลาออกระหวา่งปี  m คน 
  ม.6 จาํนวน  166 คน คิดเป็นร้อยละ  97.59 นกัเรียนชั0น ม.6 ลาออกระหวา่งปี  n คน 

หมายเหตุ   :    ร้อยละ 100 ของนกัเรียนที�ลาออกไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ 
                      
4. ข้อมูลด้านบุคลาการ 
 4.1 จาํนวนครูและบุคลากร / สัดส่วนของครู : นกัเรียน / ภาระงานของครู ดงัแสดงในตารางที� 3 , 4,  5 
 

ตารางที3 3 : บุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
 

ประเภท / ตําแหน่ง 
จํานวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ตํ3ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ประธานกรรมการบริหารฯ   1  1 
- ผูป้ระสานงานการศึกษาฯ   1  1 
- ผูจ้ดัการ   1  1 
- ผูอ้าํนวยการ   1  1 
- ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  1 3  4 

รวม  1 7  8 

2. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
    - ครู  8   8 
    - ผูช่้วยครู      

รวม  8   8 
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ประเภท / ตําแหน่ง 
จํานวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ตํ3ากว่า ป. ตรี ป. ตรี ป. โท ป. เอก 

3. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    - ครูระดบัประถมศึกษา 1 36 11  48 
    - ครูระดบัมธัยมศึกษา  33 14  47 
    - ครูต่างชาติ  13 2 3 18 

รวม 1 82 27 3 113 

4. บุคลากร 
     - บุคลากรทางการศึกษา 2 22 5  29 

- เจา้หนา้ที� 52    52 
- อื�นๆ (ระบุ).....ลูกจา้ง......  4 17 3  24 

รวม 58 39 8  105 

รวมทั2งสิ2น 59 130 42 3 234 
 

ตารางที3 4 :  สัดส่วนของนกัเรียน : ครู ปีการศึกษา 2558 
  

ระดับปฐมวยั ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
15  :  1 18  :  1 20  :  1 

 

ตารางที3 5 : ภาระงานของครู โดยเฉลี�ยชั�วโมง/สัปดาห์ ปีการศึกษา 2558 
 

ระดับปฐมวยั ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
20 18 18 

 

4.2 จาํนวนครูประจาํการที�ไดส้อนตรงตามวชิาเอก   106  คน คิดเป็นร้อยละ 86.18   
4.3 จาํนวนครูประจาํการที�ไม่ไดส้อนตรงตามวชิาเอก  17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.82   

 
5.  สภาพชุมชนโดยรวม 

5.1   อาชีพหลกัของชุมชน คือ    
� รับราชการ  �คา้ขาย   � รัฐวสิาหกิจ 
� รับจา้ง  �ไม่มีอาชีพ   �  อื�น ๆ (ระบุ) …ธุรกิจส่วนตวั… 

5.2  ศาสนาที�ชุมชนนบัถือ คือ    
� พุทธ  � คริสต ์   � อิสลาม 
� ฮินดู  � ซิกข ์   � อื�น ๆ……………………….. 
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5.3  อาชีพหลกัของผูป้กครองส่วนใหญ่ คือ    
� รับราชการ  �  คา้ขาย   �  รับจา้ง   
� ไม่มีอาชีพ  �ไม่มีอาชีพ   �  อื�น ๆ (ระบุ) …ธุรกิจส่วนตวั… 

5.4  ศาสนาที�ผูป้กครองส่วนใหญ่นบัถือ คือ    
� พุทธ  � คริสต ์   � อิสลาม 
� ฮินดู  � ซิกข ์   � อื�น ๆ……………………….. 

 

  โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั มีอายคุรบ 88 ปี เมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เป็นโรงเรียนที�รู้จกัของ
ชุมชนทั� งใ นบริเวณใ กล้เคียงและใ นสังคมทั#วไ ป โ รงเรียนช่วยสร้างและพัฒนาคนใ ห้ก ับสังคมมาช้านาน มี
ปฏิสัมพนัธ์กับชุมชนใ นหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับตั�งอยู่ท่ามกลางศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ธนาคาร 
หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ โ รงพยาบาล วดั โ บสถ ์และสวนสาธารณะอยู่ใกลเ้พียงพอที#จะสามารถเดินถึงได ้ 
ดงันั�นโ รงเรียนจึงมีโ อกาสร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ใ นการจดักิจกรรม อาทิเช่น การจดักิจกรรมทางดา้นศาสนกิจ 
ณ วดัปทุมวนาราม การร่วมดูแลความปลอดภยักบัชุมชนถนนหลงัสวนโ ดยมีผูก้าํกบัสถานีตาํรวจนครบาลลุมพินี
และผูอ้าํนวยการเขตปทุมวนัสนบัสนุน ดว้ยการส่งเจา้หนา้ที#มาร่วมประชุมทุกครั� ง ไดรั้บการบริการจากสภากาชาด
ไทย มีโ อกาสศึกษาระบบธุรกิจจากกิจการธุรกิจใ หญ่-เล็กรอบโ รงเรียน และจากอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ที#มี

ความทนัสมยัของสื#ออิเล็กทรอนิกส์  ใ นดา้นการดูแลด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภยัโ รงเรียนได้รับ
บริการอย่างใ กลชิ้ดจากสถานีตาํรวจนครบาลลุมพินี และไดรั้บการบริการฉุกเฉินอย่างทนัท่วงทีจากโ รงพยาบาล
ตาํรวจ นอกจากนี� สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลยัใ นพระบรมราชูปถมัภ์ สมาคมผูป้กครองและครูโ รงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลยั และมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั ได้ใ ห้ความช่วยเหลือโ รงเรียนทั�งใ นด้านวิชาการ การพฒันา
บุคลากร การพฒันาอาคารสถานที# การร่วมใ ห้การศึกษาอบรมแก่นกัเรียนใ นโ อกาสต่างๆ  รวมทั�งการสนบัสนุน
สวสัดิการแก่บุคลากรครู อีกทั�งยงัร่วมกบัโ รงเรียนใ นการประกอบกิจกรรม เพื#อประโ ยชน์แก่ผูย้ากไร้ดอ้ยโ อกาสใ น
สังคม อาทิ กิจกรรมที#จดัต่อเนื#องของสมาคมนกัเรียนเก่าฯ ใ นการบริหารสถานพฒันาเด็กก่อนวยัเรียน “บา้นเทพ” 
ในชุมชนแออดัสวนออ้ย คลองเตย ทั�งใ นดา้นการดาํเนินการและงบประมาณ รวมทั�งรวบรวมเสื�อผา้และของใ ชที้#มี
คุณภาพดีทั�งที#เป็นของใ หม่และของใ ชแ้ลว้มาจดัจาํหน่ายเป็นบริการแก่ชุมชน เพื#อนาํรายไดไ้ปช่วยสถานพฒันาเด็ก
ก่อนวยัเรียนแห่งนี�  สมาคมฯยงัไดจ้ดัแพทยแ์ละอาสาสมคัรซึ# งลว้นเป็นนกัเรียนเก่าร่วมเยี#ยมโ รงเรียนนอ้งเพื#อตรวจ
สุขภาพพร้อมกบักิจกรรมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที� 2 สําหรับกิจกรรมที#สมาคมผูป้กครองและครูฯ จดัต่อเนื#องมา
ตั�งแต่ปี พ.ศ.2536  คือ การที#สมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูโ รงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ซึ# งเป็นแพทย ์ทนัตแพทย ์

และเภสัชกร ไดต้รวจสุขภาพประจาํปีใ ห้แก่นกัเรียนในโ ครงการโ รงเรียนพี# โ รงเรียนนอ้ง ณ อาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดั
ราชบุรี ในวนัรัฐธรรมนูญของทุกๆ  ปี 

ปัจจุบนัโ รงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมใ นการจดัการศึกษา ดงันี�   เครือข่ายระดบั
อนุบาล – ประถมศึกษาปีที�  2   เครือข่ายระดับประถมศึกษาปีที�  3 - 6   เครือข่ายระดับมธัยมศึกษา   เครือข่าย
ผูป้กครองคาทอลิก  มีคุณแม่อาสาประถมศึกษาปีที� 1 - 3 โ ดยจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
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สนบัสนุนพฒันาทกัษะชีวิตและเสริมประสบการณ์ใ ห้นกัเรียน นอกจากนี� ยงัมีคุณแม่อาสาดูแลห้องเรียนส่งเสริม
การอ่านภาษาองักฤษทั�งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 

6. โอกาสและข้อจํากัดของสถานศึกษา   

 6.1 โอกาส /จุดแขง็   
�  ตั0งอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ที�สาํคญัและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวตัถุ สถานที�

ท่องเที�ยว  
�  ตั0งอยูใ่นเมือง อยูใ่กลส้ถานที�ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื�น ๆ 

�  ปลอดภยัต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย/์แหล่งการพนนั มอมเมาเยาวชน 

�  สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเหมาะสม เอื0อต่อการเรียนรู้ 
�  สภาพแวดลอ้มดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออดั/บรรยากาศร่มรื�น 

�  ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน  ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
�  ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั 

�  มีวทิยากรในทอ้งถิ�น/ผูน้าํในทอ้งถิ�นที�มีความรู้ 

�  ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อบริการชุมชนดา้นสุขภาพ/กีฬา/สวสัดิภาพ 

�  การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจา้ง/รถประจาํทางและรถไฟฟ้าผา่น 

�  มีบริการรถรับส่งนกัเรียน  
�  อยูใ่นเขตที�เป็นแหล่งชุมชน/ใกลห้า้งสรรพสินคา้ 
�  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอยา่งดี 

�  ส่งเสริมคุณภาพบุคลกรใหมี้จรรยาบรรณครู 
�  สนบัสนุนดา้นการพฒันาบุคลากร 
�  ผูป้กครองมีศรัทธา/ทศันคติ/ความเชื�อมั�น ที�ดีต่อโรงเรียน 

�  ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
�  สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูป้กครองเอาใจใส่ 
�  เนน้จุดเด่นดา้นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  
�  มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 

  

6.2 ขอ้จาํกดั/จุดอ่อน   
�  ตั0งอยูใ่นใจกลางเมือง การจราจรแออดัก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลพิษทางอากาศ 
�  มีขอ้จาํกดัในการขยายพื0นที�ของโรงเรียน  
�  แวดลอ้มดว้ยตึกสูงที�ส่งผลกระทบจากแสงที�สะทอ้นจากกระจกของตึกต่างๆ 

  �  ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงอนัเนื�องมาจากการสร้างคอนโดมีเนียม 
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7.  โครงสร้างหลักสูตร 
  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และ
การศึกษาระดบัการศึกษาขั0นพื0นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั0นพื0นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัแสดงใน
ตารางที�  6, 7, 8, 9 

ตารางที3 6 : โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 

ช่วงอายุ อายุ 3 - 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สาํคญั สาระที#ควรเรียนรู้ 

 • ดา้นร่างกาย • เรื#องราวเกี#ยวกบัตวัเด็ก 
 • ดา้นอารมณ์และจิตใจ 

• ดา้นสงัคม 

• ดา้นสติปัญญา 

• เรื#องราวเกี#ยวกบับุคคลและสถานที#แวดลอ้มเด็ก 

• ธรรมชาติรอบตวั 

• สิ#งต่างๆ รอบตวัเด็ก 
ระยะเวลาเรียน ภาคเรียนที� 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม – กนัยายน 

ภาคเรียนที� 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
 

ตารางที3 7 : โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดบัประถมศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียนระดบัชั2นประถมศึกษาปีที3 1 - 6   

ป. ? ป. 2 ป. G ป. 4 ป. 5 ป.V 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  

    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สงัคมศึกษา ศาสนา   และวฒันธรรม 120 120 120 120 120 120 
    ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    หนา้ที�พลเมือง 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 (พื2นฐาน) 920 920 920 920 920 920 

• กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

• รายวชิา / กิจกรรมที3สถานศึกษาจดัเพิ3มเตมิตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า  40  ชั3วโมง 

รวมเวลาเรียนทั2งหมด ไม่น้อยกว่า  ?,WWW  ชั3วโมง/ปี 
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                           ตารางที3 8 : โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม เวลาเรียนรายปี 

• สาระการเรียนรู้พื2นฐาน  

    ภาษาไทย fjw (x นก.) 
    คณิตศาสตร์ fjw (x นก.) 
    วทิยาศาสตร์ fjw (x นก.) 
    สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม fmw (n นก.) 
    ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 
    หนา้ที�พลเมือง 40 (1 นก.) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา lw (j นก.) 
    ศิลปะ lw (j นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี lw (j นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ fjw (x นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื2นฐาน) 920 (23นก.) 

• รายวชิา / กิจกรรมที�สถานศึกษาจดัเพิ3มเตมิตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั3วโมง 

• กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

รวมเวลาเรียนทั2งหมด ไม่น้อยกว่า 1,2WW  ชั3วโมง/ปี 
 

ตารางที3 9 : โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -6) 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม เวลาเรียนรายปี 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  

    ภาษาไทย jnw (m นก.) 
    คณิตศาสตร์ jnw (m นก.) 
    วทิยาศาสตร์ jnw (m นก.) 
    สงัคมศึกษา ศาสนา    และวฒันธรรม xjw (l นก.) 
    ประวติัศาสตร์  80 (2 นก.) 
    หนา้ที�พลเมือง 80 (2 นก.) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา fjw (x นก.) 
    ศิลปะ fjw (x นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี fjw (x นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ jnw (m นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื2นฐาน) 1720 (43 นก.) 

• รายวชิา / กิจกรรมที3สถานศึกษาจดัเพิ3มเตมิตามความพร้อมและจุดเน้น ไม่น้อยกว่า 1,560 ชั3วโมง 

• กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 360 

รวมเวลาเรียนทั2งหมด รวม G ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั3วโมง 
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 โครงสร้างเวลาเรียนของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที�นาํเสนอขา้งตน้เป็นโครงสร้างเวลาในภาพรวมของ
ระดบัชั0น แต่ยงัมีการจาํแนกการจดัสัดส่วนของสาระการเรียนรู้ต่างๆและเวลาเรียนตามแผนการเรียนรู้ 
 
8.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที3 
  ปัจจุบนัโรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลงั และอาคารอื�นอีก 2 อาคาร ไดแ้ก่   
 อาคารเรียนประถมศึกษา เป็นอาคาร 4 ชั0น ประกอบดว้ยห้องเรียน 24 ห้อง ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์   
2 ห้อง ห้องการงาน 2 ห้อง  ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง  ห้องดนตรีสากล 2 ห้อง  ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องดุริยางค ์1 ห้อง 
หอ้งนาฏศิลป์ 2 ห้อง  ห้องพกัครู 1 ห้อง  ห้องผูบ้ริหาร 1 หอ้ง  ห้องพยาบาล 1 ห้อง  หอ้งธุรการ 2 ห้อง  หอ้งสมุด 1 
หอ้ง   ห้องอาเซียน 1 หอ้ง   ห้องคอมพิวเตอร์ 4 หอ้ง   ห้องศูนยก์ารเรียน 5 ห้อง   หอ้งแนะแนว 1 ห้อง  หอ้งประชุม 
1 หอ้ง และหอ้งเอนกประสงค ์
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ     มีทั0งหมด 6 ชั0น  เป็นอาคารเรียนระดบัอนุบาลและระดบัมธัยมศึกษา   จดัเป็น
ห้องเรียนอนุบาล 4 ห้อง ห้องภาษาองักฤษและห้องสมุดอนุบาล  ห้องเรียนมธัยมศึกษา 27 ห้อง  ห้องปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์ 4 ห้อง     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง      ห้องเรียนวิชาการ (เสริมพิเศษ) 4 ห้อง     ห้องสมุด 1 ห้อง 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 2 ห้อง  ห้องพยาบาล 1 ห้อง  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 ์    ส่วนชั0นที� 1 เป็นที�จอดรถ 
 อาคารหอประชุม    ชั0นบนเป็นหอประชุมใหญ่    ชั0นล่างเป็นหอ้งอาหารสาํหรับนกัเรียนและครู  
                อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี  เป็นอาคาร 3 ชั0น เพื�อการกีฬาและพลศึกษา 
                เรือนไม้ อนุรักษ์  ประกอบด้วยส่วนที�เป็นโบสถ์และอารามซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน  เป็นอาคารที�ได้รับ
รางวลัอนุรักษศิ์ลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาํปี 2544 ประเภทอาคารปูชนียสถานและวดัวาอาราม โดยการคดัเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์   
  หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการและหอ้งประชุมของโรงเรียนเป็นหอ้งติดเครื�องปรับอากาศ 
 
9.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

9.1 งบประมาณ  โรงเรียนจดัทาํงบประมาณแสดงรายรับ รายจ่าย ดงัตารางที� 10 และ 11 
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ตารางที3 10 :  รายรับ ณ วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2559 ประจาํปีการศึกษา 2558 
 

รายการรับ จํานวนเงิน 
- ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,592,646.00 
- ค่าธรรมเนียมอื�นๆ 22,498,003.00 
- เงินอุดหนุนจากกระทรวง 24,528,753.00 
- เงินบริจาค 10,420,847.00 
- รายไดอื้�น 7,832,218.00 

รวม 74,872,467.00 

 
ตารางที3 11 : รายจ่าย ณ วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2559  ประจาํปีการศึกษา 2558 

 

รายการรายจ่าย จํานวน ร้อยละ 

  - เงินเดือนครู 47,384,263.00 62.38 

  - ค่าจา้งประจาํ 6,614,666.00 8.71 

  - เงินสมทบ 3 % 1,417,222.89 1.87 

  - วสัดุการทาํงาน 1,512,397.05 1.99 

  - อุปกรณ์การเรียนการสอน 9,595,568.74 12.63 

  - ค่าซ่อมแซมและดูแลสถานที� 3,508,885.05 4.62 

  - ค่าสาธารณูปโภค 4,504,730.00 5.93 

  - รายจ่ายอื�น 1,423,606.00 1.87 

รวม 75,961,338.73 100.00 
 

รายจ่ายมากกว่ารายรับ  เป็นเงิน  1,088,871.73 บาท 
  

9.2 ทรัพยากร 
      1. คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ มีจาํนวนทั0งหมด 343 เครื�อง 
                 ใชเ้พื�อสื�อการเรียนการสอน 235 เครื�อง 
                 ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  80 เครื�อง 
                 ใชง้านบริหาร   8 เครื�อง 
                 ใชใ้นงานธุรการ บริการ  20 เครื�อง 
 2. ปริมาณสื�อการเรียนการสอน  
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            ตารางที3 12 :  จาํนวนสิ�งอาํนวยความสะดวก ครุภณัฑ ์และสื�อเพื�อการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
 

ลําดับที3 รายการสิ3งอํานวยความสะดวก  เทคโนโลย ีและสื3ออุปกรณ์ จํานวน 
1 เครื�องพิมพ ์ (Printer) 19 
2 Server 2 
3 โทรทศัน์  4 
4 เครื�องเล่น CD VCD  DVD 10 
5 ระบบเครื�องเสียง 3 
6 เครื�อง LCD  Projector 60 
7 โทรโข่ง 14 
8 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 14 
9 เครื�องถ่ายเอกสาร 7 

10 เครื�องโทรสาร 3 
11 Copy  Printer 4 
12 วทิยสืุ�อสาร 12 
13 เครื�องเรียงเอกสาร 2 
14 Smart  Board / Active  Board  3 
15 เครื�องแปลง VDO 1 
16 ชุดเครื�องเสียง TOA A- 1706 57 
17 กระดานไวน์บอร์ดลอ้เลื�อน 3 
18 กระดานฟลิปชาร์ท 13 
19 เครื�องบนัทึกขอ้มูล 7 
20 เครื�องอ่านบาร์โคด้ 2 

 
10.  แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ3น 
       1. แหล่งเรียนรู้ภายใน ไดแ้ก่ 
           1.1 หอ้งสมุด ที�มีการจดัหนงัสือแบบระบบทศนิยมของดิวอี0  แบ่งเป็นหอ้งสมุด 2 ระดบัคือ 
 ระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ยหนงัสือจาํนวน  29,398 เล่ม 
 ระดบัมธัยมศึกษา  ประกอบดว้ยหนงัสือจาํนวน  40,633 เล่ม 
 มีระบบสืบคน้ผ่านเวบ็เพจของโรงเรียน คือ  Lib.materdei.ac.th/library ห้องสมุด เปิดให้บริการเป็น 3 ช่วง 
คือ ช่วงพกัเช้า พกักลางวนั และหลังเลิกเรียน นอกจากนี0 ยงัให้บริการในเวลาเรียนกรณีที�ครูผูส้อนมอบหมาย        
ใหน้กัเรียนเขา้คน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ และมีหอ้งสมุดภาษาองักฤษที�เปิดใหน้กัเรียนในระดบัมธัยมเขา้ใชบ้ริการ ซึ� งให ้
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บริการโดยผูป้กครองอาสา 
 1.2 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet โดยเปิดให้บริการเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง
พักเช้า ช่วงพักกลางวนั และช่วงหลังเลิกเรียน นอกจากนี0 ยงัใช้ในการสืบค้นข้อมูลในระหว่างการเรียน 
ในรายวชิาต่างๆ รวมทั0งใชป้ระโยชน์ในการจดั E-Learning ในวชิาภาษาองักฤษเป็นหลกั รวมทั0งวชิาอื�นๆ 

 1.3 ห้องแนะแนว เปิดให้บริการแก่นักเรียนทั0งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โดยในระดบั
ประถมศึกษาจะเป็นการบริการในรูปของการทํากิจกรรมสํารวจตนเอง การรู้จักตนเอง เพื�อสามารถสร้าง
สัมพนัธภาพที�ดีกบัผูอื้�น สําหรับในระดบัมธัยมศึกษาจะเป็นการบริการให้คาํปรึกษาดา้นบุคลิกภาพ การศึกษาต่อ
และอาชีพที�สนใจ 
     1.4 หอ้งคุณแม่อาสา Reading Room ในระดบัประถมศึกษา เป็นห้องเรียนที�จดัขึ0นเพื�อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียน  
      1.5 หอ้งคุณแม่อาสากิจกรรมไทย มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย และกิจกรรมปฏิบติัอื�นๆที�สอดคลอ้ง
กบับทเรียนในหอ้งเรียน เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  2. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น    
  2.1 โรงเรียนไดจ้ดัให้นักเรียนไดมี้โอกาสในการศึกษานอกสถานที� และร่วมกิจกรรมค่ายในปีการศึกษา 
2558 ดงัแสดงในตารางที� 13, 14 

ตารางที3 13 : กิจกรรมทศันศึกษา 
 

ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
1 23 มิ.ย.58 ทอ้งฟ้าจาํลอง เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนป. 6/3  xm คน 

ครู j คน 
ผูป้กครอง x คน 

2 24 มิ.ย.58 ทอ้งฟ้าจาํลอง เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนป. 6/1  36 คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง x คน 

3 25 มิ.ย. 58 ทอ้งฟ้าจาํลอง เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนป. 6/4  36 คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง x คน 

4 26 มิ.ย. 58 ทอ้งฟ้าจาํลอง เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนป. 6/2  36 คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง x คน 
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ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
5 1 ก.ค. 58 อุทยานสิ�งแวดลอ้มนานาชาติสิริน

ธร อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี  
เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.3 

6 7 ก.ค. 58 ทศันศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ ณ 
พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
(องคก์ารมหาชน)จ.ปทุมธานี 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนป. 5/1  36 คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง   2 คน 

7 8 ก.ค. 58 ทศันศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ ณ 
พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
(องคก์ารมหาชน) จ.ปทุมธานี 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนป. 5/3  36 คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง   2 คน 

8 9 ก.ค. 58 ทศันศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ ณ 
พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
(องคก์ารมหาชน) จ.ปทุมธานี 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนป. 5/4  36 คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง   2 คน 

9 10 ก.ค. 58 ทศันศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ ณ 

พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

(องคก์ารมหาชน) จ.ปทุมธานี 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนป. 5/2  36 คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง   2 คน 

10 22 ก.ค. 58 พิพิธภณัฑว์ฒันธรรมดอกไม ้ เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/3A 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน 
ครู 2 คน    

11 22 ก.ค.58 พิพิธภณัฑท์รัพยากรธรณี เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/3B  12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน 
ครู 2 คน    

12 22 ก.ค. 58 สวนสัตวดุ์สิต เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/3C 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน 
ครู 2 คน    

13 29  ก.ค. 58 Dialogue in the Dark เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/4A 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน 
ครู 2 คน    
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ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
14 29  ก.ค. 58 บา้นสัตวป์ระหลาดสยาม เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/4B 12 คน 

ผูป้กครอง 1 คน 
ครู 2 คน    

15 29  ก.ค. 58 ศิริราชพิมุขสถาน    เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.1/4C 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน 
ครู 2 คน    

16 jn ส.ค. kl พิพิธภณัฑพ์ระพุทธศาสนา 
วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
และวดัซางตาครู้ส 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.n/3 xm คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง n คน 

17 jk ส.ค. kl พิพิธภณัฑพ์ระพุทธศาสนา 
วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
และวดัซางตาครู้ส 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.n/j xm คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง n คน 

18 jk ส.ค. kl บริษทั นาดาวบางกอก จาํกดั เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/1 กลุ่ม f 
จาํนวน 11 คน ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

19 jk ส.ค. kl บา้นจิตรกร เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/1 กลุ่ม f 
จาํนวน 10 คน ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

20 jk ส.ค. kl ร้านไอศกรีม Ice DEA (สาขาหอ
ศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร) 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/1 กลุ่ม 4 
จาํนวน 11 คน ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

21 jk ส.ค. kl โรงแรม Novotel สยามสแควร์ เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/1 กลุ่ม 5 
จาํนวน 11 คน ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

22 jk ส.ค. kl บริษทั ไทยสิริทวัร์ จาํกดั เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/3 กลุ่ม l 
จาํนวน 12 คน ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

23 jk ส.ค. kl ธุรกิจร้าน The Witch Pie Factory เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/4 กลุ่ม ff 
จาํนวน 12 คน ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 
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ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
24 jm ส.ค. kl พิพิธภณัฑพ์ระพุทธศาสนา 

วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
และวดัซางตาครู้ส 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.n/j xm คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง n คน 

25 26 ส.ค.58 ศูนยก์ารเรียนรู้และพิพิธภณัฑสื์�อ
สาธารณะ ไทยพีบีเอส 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.1/2A 12 คน  
ครู 2คน   
ผูป้กครอง 1 คน 

26 26 ส.ค.58 พิพิธภณัฑก์องทพัอากาศ เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.1/2B 12 คน  
ครู 2คน   
ผูป้กครอง 1 คน 

27 26 ส.ค. 58 ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ 
(TCDC) 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.1/2C 12 คน  
ครู 2คน  
ผูป้กครอง 1 คน 

28 j� ส.ค. kl พิพิธภณัฑพ์ระพุทธศาสนา 
วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
และวดัซางตาครู้ส 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.n/4 xm คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง n คน 

29 1 ก.ย.58 บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
จาํกดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/1 กลุ่ม j 
จาํนวน 12 คน ครู j คน 
ผูป้กครอง 1 คน  

30 1 ก.ย.58 บริษทัโอกิลวี�พบัลิครีเลชั�นส์เวลิด์
วายด ์

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/2 กลุ่ม m 
จาํนวน 12 คน ครู j คน 
ผูป้กครอง 1 คน 

31 1 ก.ย.58 สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง x   เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/3 กลุ่ม � 
จาํนวน 12 คน ครู j คน 
ผูป้กครอง 1 คน  

32 1 ก.ย.58 บริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จาํกดั 
GTH 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/3 กลุ่ม � 
จาํนวน 11 คน ครู j คน 
ผูป้กครอง 1 คน  

33 1 ก.ย.58 ธุรกิจโฆษณา Lowe Bangkok เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/4 กลุ่ม fw 
จาํนวน 11 คน ครู j คน 
ผูป้กครอง 1 คน  
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ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
34 1 ก.ย.58 PARK VENTURES เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.2/4 กลุ่ม fj 

จาํนวน 11 คน ครู j คน 
ผูป้กครอง 1 คน  

35 j ก.ย.58 พิพิธภณัฑต์ราไปรษณียากร  
สามเสนใน 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.1/1A 12 คน  
ครู 2คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

36 2 ก.ย.58 พิพิธบางลาํพ ู เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.1/1B 12 คน  
ครู 2คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

37 j ก.ย. k8 พิพิธภณัฑว์ดัไตรมิตร 
(ศูนยป์ระวติัศาสตร์เยาวราช) 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.1/1C 12 คน  
ครู 2คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

38 x ก.ย.58 - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ม.มหิดล 
- คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.x  fx คน 
ครู 2คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

39 x ก.ย.58 - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 
- คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม. มหิดล 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.x  � คน 
ครู 1 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

40 x ก.ย.58 - คณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 
- คณะวทิยาศาสตร์ (สาขาสัตว-
วทิยา) ม.เกษตรศาสตร์ 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.x  fj คน 
ครู 1 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

41 x ก.ย.58 - คณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวทิยา 
ม.เกษตรศาสตร์ 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.x  fj คน 
ครู 1 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 

42 x ก.ย.58 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.x  13 คน 
ครู 1 คน  
ผูป้กครอง 1 คน 

43 x ก.ย.58 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.x fw คน 
ครู 1 คน  
ผูป้กครอง 1 คน 
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ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การผงัเมือง ม.ธรรมศาสตร์  
(ศูนยรั์งสิต) 

  

44 x ก.ย.58 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์  
ม.ศรีนครินทรวโิรฒ. 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.3  15 คน 
ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 
 

45 x ก.ย.58 - คณะรัฐศาสตร์ (BMIR) 
 ม.ธรรมศาสตร์(ท่าพระจนัทร์) 
- คณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.3  8 คน 
ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 
 

46 x ก.ย.58 - คณะวารสารศาสตร์และ
สื�อสารมวลชน )  
ม.ธรรมศาสตร์(ท่าพระจนัทร์) 
- คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.3  13 คน 
ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 
 

47 x ก.ย.58 - คณะวารสารศาสตร์และ
สื�อสารมวลชน  
ม.ธรรมศาสตร์(ท่าพระจนัทร์) 
- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.3  11 คน 
ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 1 คน 
 

48 x ก.ย.58 - คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิา 
การจดัการโรงแรม มหาวทิยาลยั
ศิลปากร และสถาบนัวาแตล 
- คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี(BBA) ม.ธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจนัทร์) 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.3  21 คน 
ครู 2 คน    
ผูป้กครอง 2 คน 
 

49 7 ก.ย.58 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/4 xm คน 
ครู j คน 
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ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
50 8 ก.ย.58 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/4 xm คน 

ครู j คน 
51 9 ก.ย.58 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/1 xm คน 

ครู j คน 
52 9 ก.ย.58 ร้านขนมไทยลูกเจี�ยบ จ.เพชรบุรี  เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.5 37 คน 

ครู 2 คน    
53 9 ก.ย.58 กลุ่มปูนปั0 นอาจารยท์องร่วง  

 เอมโอษฐ จ.เพชรบุรี 
เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.5 31 คน 

ครู 2 คน    
54 9 ก.ย.58 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

เรือนจาํชั�วคราวเขากลิ0ง จ.เพชรบุรี 
เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.5 34 คน 

ครู 2 คน    
55 9 ก.ย.58 ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้บา้นเขาเต่า  

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.5 31 คน 

ครู 2 คน    
56 9 ก.ย.58 แหล่งเรียนรู้ชุมชนหว้ยสัตวใ์หญ่  

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม.5 26 คน 

ครู 2 คน    
57 10 ก.ย.58 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/3 36 คน 

ครู j คน 
58 3 พ.ย.58 ทศันศึกษาที�จ.พระนครศรีอยธุยา มคัคุเทศกบ์ริษทัรัตนบราลี นกัเรียนม.2/4 36 คน 

ครู 2 คน 
59 4 พ.ย.58 ทศันศึกษาที�จ.พระนครศรีอยธุยา มคัคุเทศกบ์ริษทัรัตนบราลี นกัเรียนม.2/1 36 คน 

ครู 2 คน 
60 24 พ.ย.58 ทศันศึกษาที�จ.พระนครศรีอยธุยา มคัคุเทศกบ์ริษทัรัตนบราลี นกัเรียนม.2/3 36 คน 

ครู 2 คน 
61 26 พ.ย.58 ทศันศึกษาที�จ.พระนครศรีอยธุยา มคัคุเทศกบ์ริษทัรัตนบราลี นกัเรียนม.2/2 36 คน 

ครู 2 คน 
62 17 ธ.ค.58 วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร  

และอาสนวหิารอสัสัมชญั 
เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.5/2 36 คน 

ครู j คน 
ผูป้กครอง j คน 

63 18 ธ.ค.58 วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร  
และอาสนวหิารอสัสัมชญั 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.5/3 36 คน 
ครู j คน 
ผูป้กครอง j คน 
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ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
64 21 ธ.ค.58 วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร  

และอาสนวหิารอสัสัมชญั 
เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.5/1 และ 5/4 

จาํนวน 72 คน ครู 4 คน 
ผูป้กครอง 4 คน 

65 6 ม.ค.59 พระราชวงัสนามจนัทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม  

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/1 36 คน 
ครู 3 คน 

66 6 ม.ค.59 โครงการชั�งหวัมนั ตามระราชดาํริ  
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/2 36 คน 
ครู 3 คน 

67 6 ม.ค.59 โครงการอมัพวา ชยัพฒันานุรักษ ์ 
อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/3 36 คน 
ครู 3 คน 

68 6 ม.ค.59 วดัขนอนหนงัใหญ่ อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม.1/4 36 คน 
ครู 3 คน 

69 18 ม.ค.59 พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรี
รัตนศาสดารามและวดัพระเชตุพน
วมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 

มคัคุเทศกป์ระจาํวดั นกัเรียนม.3/4 36 คน 
ครู 3 คน 

70 19 ม.ค.59 พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรี
รัตนศาสดารามและวดัพระเชตุพน
วมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 

มคัคุเทศกป์ระจาํวดั นกัเรียนม.3/3 36 คน 
ครู 3 คน 

71 19 ม.ค.59 วดัแม่พระลูกประคาํ(วดักาลหวา่ร์) 
และวดัสุทศันเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.6/4  36 คน 
ครู 2 คน  
ผูป้กครอง 3 คน 

72 20 ม.ค.59 พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรี
รัตนศาสดารามและวดัพระเชตุพน
วมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 

มคัคุเทศกป์ระจาํวดั นกัเรียน ม. 3/2 36 คน 
ครู 3 คน 

73 20 ม.ค.59 วดัแม่พระลูกประคาํ(วดักาลหวา่ร์) 
และวดัสุทศันเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ป.6/3  36 คน 
ครู 2 คน  
ผูป้กครอง 3 คน 

74 21 ม.ค.59 พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรี
รัตนศาสดารามและวดัพระเชตุพน
วมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 

มคัคุเทศกป์ระจาํวดั นกัเรียน ม. 3/1 36 คน 
ครู 3 คน 
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ลําดับ วนัที3 สถานที3 วทิยากร 
จํานวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 
75 

 
21 ม.ค.59 วดัแม่พระลูกประคาํ(วดักาลหวา่ร์) 

และวดัสุทศันเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียน ป.6/2 36 คน 
ครู 2 คน  
ผูป้กครอง 3 คน 

76 22 ม.ค.59 วดัแม่พระลูกประคาํ(วดักาลหวา่ร์) 
และวดัสุทศันเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร 

เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียน ป.m/f  36 คน 
ครู 2 คน  
ผูป้กครอง 3 คน 

 
 

ตารางที3 14 : การเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายของนกัเรียนระดบัต่างๆ 
 

กิจกรรม ระดับชั2น วนัที3 สถานที3 
1. ค่ายสภานกัเรียน ม.1-ม.6 17-19 มิ.ย. 2558 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

2. ค่ายยวุกาชาด ป.5 
20 มิ.ย. 2558 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

 ป.6 
 ป.6 10 ธ.ค. 2558 สวนผึ0ง จ.ราชบุรี 

 ม.1 6 - 8 ม.ค. 2559 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

 ม.2 20 - 22 ม.ค. 2559 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

 ม.3 1-3 ก.ค. 2558 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

 ม.4 5 - 7 ส.ค. 2558 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

 ม.5 9 -11 ก.ย. 2558 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

3. ค่ายปัจฉิมนิเทศ  ม.6 2 - 3 ธ.ค. 2558 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

4. ค่ายวชิาการ : คณิตศาสตร์ ป. 5 7 พ.ย. 2558 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
 

2.2 โรงเรียนไดรั้บการอนุเคราะห์จากบุคลากรทอ้งถิ�น ซึ� งไดแ้ก่คุณแม่อาสาของนกัเรียนมาให้ความรู้ดา้น
ต่างๆและภาษาองักฤษแก่นักเรียนในระดบัประถมศึกษา ในระดบัมธัยมศึกษา ผูป้กครองได้จดักิจกรรมเพื�อฝึก
ทกัษะการสื�อสารสาํหรับนกัเรียน นอกจากนี0 ไดเ้ชิญหน่วยงานต่างๆมาบรรยายความรู้และแนวทางการศึกษาต่อและ
อาชีพ รวมทั0งการใหค้วามรู้แก่บุคลากรครูและผูป้กครองดงัแสดงในตารางที� 15, 16 
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ตารางที3 15 : กิจกรรมบรรยายขอ้มูลความรู้และแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 

 

ลําดับ วนัที3 กิจกรรม วทิยากร 
จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
1 jm พ.ค.kl การบรรยายพิเศษในหวัขอ้ สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส แบบอยา่ง
ของ Kindness and Empathy 

อาจารยช์ยัณรงค ์ 
มนเฑียรวิเชียรฉาย 

- นกัเรียน ม. 4 – 6 
- คณะกรรมการฝ่าย
การศึกษาอุร์สุลิน  
- เครือข่ายผูป้กครอง
คาทอลิกและคุณครูที�
สนใจ 

2 jm มิ.ย.kl 
 

บรรยายพิเศษหวัขอ้”การเปลี�ยนแปลง
เมื�อเขา้สู่วยัรุ่น” 

เจา้หนา้ที�จากบริษทัไทยวาโก ้
จาํกดั (มหาชน) 

นกัเรียนป. 4-6  432 คน 
ครู ป. 4-6   jn คน 

3 3 ก.ค.58 การแบ่งปันประสบการณ์ในการ
เตรียมตวัเขา้มหาวทิยาลยั  

นกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ นกัเรียน ม.6 
 

4 7 ก.ค.58 กิจกรรมคณิตคิดสนุก เครือข่ายผูป้กครองชั0น
ประถม 1 – 2 

นกัเรียน ป. 1 – 2 

5 17 ก.ค.58 แต่งหนา้เคก้ บริษทั เอสแอนดพ์ี นกัเรียน ป.x 
6 21 ก.ค.58 กิจกรรมคณิตคิดสนุก เครือข่ายผูป้กครองชั0น

ประถม 1 – 2  
นกัเรียน ป.1 – 2 

7 27 ก.ค.58 ฝึกอบรมการช่วยชีวติขั0นพื0นฐาน
(CPR) 

มูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย
ร่วมกบัสมาคมแพทยส์ตรีฯ 

นกัเรียน ม. 5 

8 4 ส.ค.58 คณิตคิดสนุก Sudoku ป.1 – 6  เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียน ป.1 – 6 
9 15 ส.ค.58 กิจกรรมวนั Family Day คุณครูทีมชั0นอนุบาล 

และเครือข่ายผูป้กครอง
อนุบาล 

นกัเรียนอนุบาล 

10 17 ส.ค.58 กิจกรรมปล่อยจรวดขวดนํ0า เครือข่ายผูป้กครองป.6 
จาํนวน 23 คน 

นกัเรียน ป.6 
 

11 18 ส.ค.58 กิจกรรมปล่อยจรวดขวดนํ0า เครือข่ายผูป้กครองป.6 
จาํนวน 23 คน 

นกัเรียน ป.6 
 

12 25 ส.ค.58 กิจกรรมคณิตคิดสนุก Sudoku ป.1 - 6 เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียน ป.1 – 6 
13 1 ก.ย.kl กิจกรรมศิลปะ ART 4 FUN เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียน ป.1 – 6 
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ลําดับ วนัที3 กิจกรรม วทิยากร 
จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
14 3 ก.ย.kl มคัคุเทศกน์อ้ย ป.6 อาคารประถมและ

บริเวณโดยรอบ ภายในโรงเรียน 
เครือข่ายผูป้กครองประถม 
จาํนวน 36 คน  คุณครู 3 คน 

นกัเรียน ป.m  

15 7 ก.ย.kl กิจกรรมเล่านิทาน เครือข่ายผูป้กครองชั0น
อนุบาล 

นกัเรียนอนุบาล 

16 8 ก.ย.kl กิจกรรมศิลปะ ประถม 1 –6 เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียน ป.1 – 6 
17 9 ก.ย.kl งานสวนศิลป์ คุณครูกลุ่มสาระศิลปะ นกัเรียนที�สนใจ 
18 25 ก.ย.kl กิจกรรมกลุ่มแนะแนว สาํหรับ

นกัเรียนป.6 
คุณครูแนะแนวประถม  นกัเรียน ป.m   � คน 

19 28 ก.ย.kl กิจกรรมกลุ่มแนะแนว สาํหรับ
นกัเรียนป.5 

คุณครูแนะแนวประถม  นกัเรียน ป.k   n คน 

20 29 ก.ย.kl กิจกรรมกลุ่มแนะแนว สาํหรับ
นกัเรียนป.5 

คุณครูแนะแนวประถม นกัเรียน ป.k   n คน 

21 3 พ.ย.kl กิจกรรม “สังคมเป็นสุข ทุกอาชีพ
ช่วยกนั”  

เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล นกัเรียนอนุบาล 

22 11 พ.ย.kl กิจกรรม “สังคมเป็นสุข ทุกอาชีพ
ช่วยกนั”  

เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล นกัเรียนอนุบาล 

23 fm พ.ย.kl ฝึกทักษะการนําเสนอประสบการณ์
กลุ่มจากกิจกรรม เส้นทางสร้างสรรค ์
สานฝันสู่การเรียนรู้ของนักเรียนชั0 น    
มธัยม 3 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จาํนวน l คน 

นกัเรียน ม.3 

24 15 ธ.ค.kl บรรยายหวัขอ้ “การสร้างสรรค์
บุคลิกภาพเชิงบวกในการนาํเสนอ
งาน” 

คุณโรสซาลีนา   
อเล็กซานเดอร์ 

นกัเรียน ม.2 

25 fm ธ.ค.kl ฝึกทกัษะการนาํเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภณัฑ์
สะสมความสุขของนกัเรียนมธัยม f 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จาํนวน x คน 

นกัเรียน ม.1/4 
 

26 11 ม.ค.k9 ดนตรีจากมหาวทิยาลยัฟุกุโอกะ 
ประเทศญี�ปุ่น 

ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยั นกัเรียนป. 5 และ ม. 5 

27 fx ม.ค.kl ฝึกทกัษะการนาํเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภณัฑ ์

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม
จาํนวน x คน 

นกัเรียน ม.1/3 
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ลําดับ วนัที3 กิจกรรม วทิยากร 
จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
  สะสมความสุขของนกัเรียนมธัยม f   

28 22 ม.ค.kl กิจกรรมเรียนรู้เอกลษัณ์ไทย กา้วไกล
สู่อาเซียน  

เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล นกัเรียนอนุบาล 

29 22 ม.ค.kl การบรรยายเรื�องสาระทอ้งถิ�น  
(สถานพยาบาลใกลโ้รงเรียน : 
โรงพยาบาลตาํรวจ)  

บุคลากรและผูเ้ชี�ยวชาญ  
จากโรงพยาบาลตาํรวจ 
(ผูป้กครองนกัเรียน) 

นกัเรียน ป.k  
จาํนวน fnn คน 
คุณครู จาํนวน l คน 

30 jm ม.ค.k� ฝึกทกัษะการนาํเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม อาชีพสร้างสุข 
บุคคลสร้างแรงบนัดาลใจ ของ
นกัเรียนมธัยม 2 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จาํนวน m คน 

นกัเรียน ม.2/1 และ 
2/4 

31 29 ม.ค.k� กิจกรรมสาระทอ้งถิ�นระดบัป.5 เครือข่ายผูป้กครองป. 3 – 6 นกัเรียน ป.k  
32 j ก.พ.k� ฝึกทกัษะการนาํเสนอประสบการณ์

รายบุคคลจากกิจกรรม อาชีพสร้างสุข 
บุคคลสร้างแรงบนัดาลใจ ของ
นกัเรียนมธัยม 2 

เครือข่ายผูป้กครอง มธัยม 
จาํนวน m คน 

นกัเรียนชั0น ม.j/2 และ 
2/3 

33 x ก.พ.k� ฝึกทกัษะการนาํเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภณัฑ์
สะสมความสุขของนกัเรียนมธัยม f 

เครือข่ายผูป้กครอง มธัยม 
จาํนวน x คน 

นกัเรียน ม.1/2 
 

34 4 ก.พ.k� กิจกรรม “หนงัสือมือสอง” กิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน  

เครือข่ายผูป้กครองป.3 นกัเรียนประถมที�
สนใจ 

35 5 ก.พ.k� กิจกรรม “หนงัสือมือสอง” กิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน  

เครือข่ายผูป้กครองป.3 นกัเรียนประถมที�
สนใจ 

36 fw ก.พ.k� ฝึกทกัษะการนาํเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภณัฑ์
สะสมความสุขของนกัเรียนมธัยม f 

เครือข่ายผูป้กครอง มธัยม 
จาํนวน x คน 

นกัเรียน ม.1/1 
 

37 18 ก.พ.59 จดัการบรรยายพิเศษ บทบาทโรงเรียน
คาทอลิกกบัการปลูกฝังการดูแล
สิ�งแวดลอ้ม เรื�อง Environmental 
Protection 

Dr.Nereus O. Acosta  
รัฐมนตรีที�ปรึกษา
สิ�งแวดลอ้มประธานาธิบดี 
ฟิลิปปินส์ 

นกัเรียนม. 5 และ 
ครูที�สนใจ 
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ตารางที3 16 : การใหค้วามรู้สําหรับผูป้กครองและการอบรมบุคลากรครู 
 

ลําดับ วนัที3 กิจกรรม วทิยากร 
จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
1 13 มิ.ย.58 ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ สมาคม

นกัเรียนเก่าฯ หวัขอ้ “การพฒันาและ
สนบัสนุนดา้นดนตรี ศิลปะ กีฬา” 

- คณะอนุกรรมการ
วชิาการสมาคมนกัเรียน
เก่าฯ มาแตร์เดอีฯ 
- ครูที�ไดรั้บอบหมาย 

ครูกลุ่มสาระศิลปะ , 
สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล
ศึกษา 

2 16 มิ.ย.58 แบ่งปันประสบการณ์ดา้นการปรึกษาเชิง
จิตวทิยา 

นิสิตเก่าสาขาจิตวทิยา
การปรึกษา จุฬาฯ 

ครูทีมแนะแนว 

3 4 ก.ค.58 ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ สมาคม
นกัเรียนเก่าฯ  ในหวัขอ้   “STEM 
EDUCATION”  

- คณะอนุกรรมการ
วชิาการสมาคมนกัเรียน
เก่าฯ มาแตร์เดอีฯ 
- ครูที�ไดรั้บอบหมาย 

ครูระดบัชั0นอนุบาล 
ครูกลุ่มสาระคณิตฯ
วทิยฯ์และเทคโนฯ 

4 7 ก.ค.58 การบรรยายพิเศษประวติัศาสตร์ศาสนจกัร
คาทอลิกในประเทศไทยเนน้สมยักรุงศรี
อยธุยา 

บาทหลวงธีรพล      
กอบวทิยากุล 

ครูคาทอลิก และครู
ที�สนใจ 

5 7 ส.ค.kl อบรมการใช ้TABLET (iPad) เพื�อการ
เรียนการสอน ครั0 งที� 1โดยใชร้ะบบปฎิบติั
การ iOS 

บริษทั APPLE ครูที�สนใจ 

6 11ส.ค.kl อบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
รอบที� 1  

ครูคอมพิวเตอร์มธัยม ครูที�สนใจ 

7 22 ส.ค.58 ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ สมาคม
นกัเรียนเก่าฯ หวัขอ้ “Liberal Arts 
Education”  
 

-คณะอนุกรรมการ
วชิาการสมาคมนกัเรียน
เก่าฯ มาแตร์เดอีฯ 
-คุณครูที�ไดรั้บอบหมาย 

ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

8 10 ก.ย.58 การบรรยายหวัขอ้ “เตรียมใจเมื�อลูกเขา้สู่
วยัรุ่น (Preteen)” 

คุณวรนนัท ์ 
ประเสริฐเมธ 

ผูป้กครอง ป.4 – 6  
ที�สนใจ 

9 10 ก.ย.58 การบรรยายหวัขอ้ “การฉีดวคัซีนป้องกนั
มะเร็งปากมดลูก” 

แพทยห์ญิงสุขใจ  
เมธีวรีวงศ ์

ผูป้กครอง ป.4 – 6  
ที�สนใจ 

10 16 ก.ย.58 กิจกรรมบรรยายพิเศษในหวัขอ้ “ติวเขม้พอ่
แม่ ก่อนลูกกา้วเขา้สู่อุดมศึกษา” 

แพทยห์ญิงทิพาวรรณ  
บูรณสิน 

ผูป้กครองนกัเรียน
มธัยมฯที�สนใจ 
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นอกจากนี0 โรงเรียนเห็นความสําคญัของการพฒันาจิตจึงสนบัสนุนให้มีกิจกรรมการฟื0 นฟูจิตใจและปฏิบติั
ธรรมสําหรับนกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เพื�อเรียนรู้การใชส้มาธิในการเรียนและการปฏิบติัตนเป็นคนดีของ
สังคม โดยบาทหลวง พระสงฆ ์และผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นศาสนา ดงัแสดงในตารางที� 17 และ 18 
 

ตารางที3 17 :  กิจกรรมการฟื0 นฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของนกัเรียน 
 

ลําดับที3 วนั/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที3 
1 6 มิ.ย. 2558 นกัเรียนคาทอลิกชั0นประถม 5-6  ฟื0 นฟูจิตใจ โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
2 11 -13 มิ.ย. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก  ม.6 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

3 12 มิย. 2558 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.6 สาํนกัสงฆแ์ทนคุณวนัดีเจริญสุข    

4 11 ก.ค. 2558 นกัเรียนคาทอลิกชั0นประถม 3-4 ฟื0 นฟูจิตใจ โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
5 23 - 25 ก.ค. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก  ม. 5 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน  

6 23 - 25 ก.ค. 2558 นกัเรียนพุทธชั0นม.5 ปฏิบติัธรรม บา้นไรวา บางพระ ชลบุรี 
7 23 - 24 ก.ค. 2558 นกัเรียนพุทธชั0นม.5 ปฏิบติัธรรม วดัยานนาวาและวดัปทุมวนาราม-

ราชวรวหิาร 
8 20 - 22 ส.ค. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.3 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

9 21 ส.ค. 2558 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.3 วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 
10 3 - 5 ก.ย. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.4 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

11 4 ก.ย. 2558 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.4 กลุ่ม 1 วดัสนามใน 

12 4 ก.ย. 2558 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.4 กลุ่ม 2 วดัเทพลีลา 
13 4 ก.ย. 2558 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.4 กลุ่ม 3 วดัญาณเวศกวนั 

14 5 - 7 พ.ย. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.2 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน  

15 6 พ.ย. 2558 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.2 วดัชลประทานรังสฤษดิ@  
16 19 - 21 พ.ย. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม.1 บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

17 20 พ.ย. 2558 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม.1 พุทธมลฑล นครปฐม 
 
 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2558 นี0  นกัเรียนประถมศึกษาปีที� 4 - 6  มิไดมี้การปฏิบติัธรรม แต่เปลี�ยนรูปแบบเป็น 
ทศันศึกษาเชิงศาสนา 
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ตารางที3 18 : กิจกรรมการฟื0 นฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของบุคลากรครู 
 

ลําดับที3 วนั/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที3 
1 24-26  เม.ย.2558 ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0 งที� 1 โดย พญ.อมรา  มลิลา คณะคามิลเลียน ลาดกระบงั 
2 28-30  เม.ย.2558 ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0 งที� 2 โดยซ.รวงกาญจนา  ชินะผา บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 
3 28-31 พ.ค. jkkl ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0 งที� 3 โดย พญ.อมรา มลิลา บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 
4 4-7 มิ.ย. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0 งที� 4 โดย พญ.อมรา มลิลา บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 
5 25 -27 มิ.ย. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0 งที� 5 โดยซ.สมจิตร์  ครองบุญศรี คณะคามิลเลียน ลาดกระบงั 
6 16-18 ก.ค. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0 งที� 6 โดย Brother John D’Cruz บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 
7 16-18 ต.ค. 2558 ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0 งที� 7 โดยคุณพอ่ชาญชยั ทิวไผง่าม บา้นเพชรสาํราญ หวัหิน 

 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที3สาม  

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที�สาม โดยสมศ.  เมื�อวนัที�  17 - 19  
ธันวาคม พ.ศ. 2555  ซึ� งผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้พิจารณาจาํแนกตามกลุ่มตวับ่งชี0  
ดงัแสดงในตารางที� 19 และ 20 และจาํแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดงัแสดงในตารางที� 21 และ 22  
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ตารางที3 19 :  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาํแนกตามกลุ่มตวับ่งชี0    

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
 

กลุ่มตัวบ่งชี2และตัวบ่งชี2 
นํ2าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั0นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้เด็กเป็นสาํคญั 35.00 35.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี2อัตลักษณ์    

ตวับ่งชี0 ที� 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั0งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี2มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี0 ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 100.00 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

• ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี0 ตั0งแต่ 80 คะแนนขึ0นไป    � ใช่            � ไม่ใช่ 

• มีตวับ่งชี0 ที�ไดร้ะดบัดีขึ0นไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งชี0 จาก 12 ตวับ่งชี0     � ใช่            � ไม่ใช่ 

• ไม่มีตวับ่งชี0 ใดที�มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน � ใช่            � ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั2นพื2นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั 
             ���� สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ����  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที3 20 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาํแนกตามกลุ่มตวับ่งชี0    
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

กลุ่มตัวบ่งชี2และตัวบ่งชี2 
นํ2าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที3ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 5 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้เด็กเป็นสาํคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี2อัตลักษณ์    

ตวับ่งชี0 ที� 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั0งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี2มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี0 ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.70 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี0  ตั0งแต่ 80 คะแนนขึ0นไป    � ใช่            � ไม่ใช่ 

• มีตวับ่งชี0 ที�ไดร้ะดบัดีขึ0นไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งชี0  จาก 12 ตวับ่งชี0        � ใช่            � ไม่ใช่ 

• ไม่มีตวับ่งชี0 ใดที�มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน � ใช่            � ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั2นพื2นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
             ���� สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ����ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที3 21 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาํแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

มาตรฐานและตวับ่งชี2 
นํ2าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที3ได้ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที3 1 มาตรฐานที3ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 1 เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 2 เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 3 เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 4 เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 5 เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั0นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งชี2อัตลักษณ์    

ตวับ่งชี0 ที� 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั0งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี2มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี0 ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที3 2 มาตรฐานที3ว่าด้วยการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งชี2มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี0 ที� 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ 
พฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที3 3 มาตรฐานที3ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที3เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

กลุ่มตวับ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้เดก็เป็นสาํคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
มาตรฐานที3 4 มาตรฐานที3ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั2งหมด 100.00 100.00 ดมีาก 
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ตารางที3 22 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.)  จาํแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

มาตรฐานและตวับ่งชี2 
นํ2าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที3ได้ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที3 1 มาตรฐานที3ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสูขภาพจิตที�ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งชี0 ที� 5 ผลสมัฤทธิ@ ทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งชี2อัตลักษณ์    

ตวับ่งชี0 ที� 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั0งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี0 ที� 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี2มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี0 ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที3 2 มาตรฐานที3ว่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งชี2มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี0 ที� 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ 
พฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที3 3 มาตรฐานที3ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที3เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

กลุ่มตวับ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้เดก็เป็นสาํคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที3 4 มาตรฐานที3ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งชี2พื2นฐาน    

ตวับ่งชี0 ที� 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั2งหมด 100.00 95.70 ดมีาก 
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ข้อเสนอแนะ 
เพื�อการพฒันาตามกฏกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรใหค้วามสาํคญัดา้นสุขภาพกายของเด็กที�มีนํ0าหนกั ส่วนสูงไม่ตรงตามเกณฑอ์ยูร้่อยละ 11  
2. ขอความร่วมมือกบัผูป้กครองใหช่้วยดูแลและพฒันาให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวยัใหค้รบถว้นทุกคน 
3. ควรส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกตามโอกาสอนั 

เหมาะสมมากขึ0น 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความมีมิตรภาพต่อกนัโดยการไหวต้ามประเพณี เช่น การไหวผู้ใ้หญ่และ
การรับไหวผู้น้อ้ย เป็นตน้  
 2. ควรเพิ�มเติมกิจกรรมเรื�องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เขม้ขน้ เช่น จดักิจกรรมหอ้งสมุดที�น่าสนใจ 
บรรณรักษอ์าสา จดัฉายภาพยนตร์น่าสนใจ ฯลฯ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1. สถานศึกษาควรสื�อสารกบัผูป้กครองเพื�อกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือมากขึ0น 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรเพิ�มการบริการดา้นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการใชโ้ปรเจคเตอร์ในหอ้งให้มากขึ0น 
 2. ควรวางแผนพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
                 กาํหนดโครงการในแผนการปฏิบติัประจาํปีให้บุคลากรทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมทุกคน 
  

ด้านการจัดการเรียนการสอนที3เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรพฒันาเพิ�มเติมด้านการจดัทาํเครื�องมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้ และพฒันาการของเด็กเป็น
รายบุคคลในระหวา่งภาคเรียนใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื�อสะดวกในการวเิคราะห์สิ0นปี 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื0อต่อการเรียนรู้ และกระตุน้ผูเ้รียนให้มี
ความสนใจและเพิ�มการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้หาขอ้มูลใหม้ากยิ�งขึ0น 
 2. ควรเพิ�มเติมกิจกรรมเรื� องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เข้มข้น เช่น จดัให้มีบรรณรักษ์อาสา 
จดักิจกรรมหอ้งสมุด  จดัฉายภาพยนตร์ที�น่าสนใจ   
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรส่งเสริมใหค้รูทุกคนเห็นความสาํคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ผูเ้รียน ครู และโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1. ควรพฒันาระบบบริหารคุณภาพภายในใหต่้อเนื�องทุกปี และถือเป็นกระบวนการบริหารทุกปี 
2. ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความสําคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื�อใช้ในการพฒันาผูเ้รียน ครู

และสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 
 

กําหนดระยะเวลาการพฒันาทุกด้าน 
 กาํหนดระยะเวลาการพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นภายใน 2 ปี 
 
การดําเนินการของโรงเรียนอันเนื3องมาจากข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก รอบที3 3 

ถึงแมผ้ลการประเมินภายนอกรอบที� 3 ตามตวัชี0 วดัของสํานกัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เมื�อวนัที� 17-19 
ธนัวาคม 2555 จะปรากฏขอ้สรุปวา่ “ดีมาก” ในทุกตวับ่งชี0   แต่คณะผูป้ระเมินไดใ้ห้ขอ้ชี0 แนะในการพฒันาโรงเรียน
เพิ�มเติมในบางประเด็น และกาํหนดระยะเวลาการพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นที�เสนอแนะภายใน 2 ปี ซึ� งทางโรงเรียน
นอ้มรับ และไดด้าํเนินการแกไ้ขดงัต่อไปนี0  
 

1. ข้อเสนอแนะด้านผลการจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1.1 ขอ้เสนอแนะ : ควรใหค้วามสาํคญัดา้นสุขภาพกายของเด็กที�มีนํ0าหนกั ส่วนสูงไม่ตรงตามเกณฑอ์ยู ่
ร้อยละ 11 

การดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของโรงเรียน คือ นาํประเด็นนี0 เขา้หารือในที�ประชุมของคณะกรรมการ
สมาคมผูป้กครองและครู ซึ� งมีแพทยเ์ป็นกรรมการอยู ่ j ท่าน และไดรั้บการชี0แจงเพิ�มเติมในความหมายของเกณฑ์
มาตรฐานดา้นนํ0 าหนกัและส่วนสูง และประโยชน์ที�พึงมีของการอา้งอิงเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั0งทางแพทยย์งัไดช้วน
ให้โรงเรียนพิจารณาถึงอาหารและเครื�องดื�มที�จดับริการให้นกัเรียน รวมถึงประเด็นของพนัธุกรรมดว้ย  โรงเรียนจึง
จดัให้มีกิจกรรม นกัเรียนอนุบาล“อ่อน”หวาน โดยบริโภคนมจืดและระมดัระวงัปริมาณความหวานในอาหารที�จดั
ให้นกัเรียน รวมทั0งไม่อนุญาตให้นกัเรียนนาํขนมถุงต่างๆ มารับประทานที�โรงเรียน และเมื�อตดัประเด็นพนัธุกรรม
ของเด็กๆ ที�บิดา-มารดาร่างเล็ก ออกไปแลว้ ครูอนุบาลไดมี้การหารือกบัผูป้กครองเป็นรายบุคคลเพื�อความร่วมมือ
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ในกระบวนการของการปรับลด / เพิ�มนํ0าหนกัตามความจาํเป็นของแต่ละราย  

1.2 ขอ้เสนอแนะ : ขอความร่วมมือกบัผูป้กครองใหช่้วยดูแลและพฒันาใหเ้ด็กมีการเจริญเติบโตสมวยัให้
ครบถว้นทุกคน 
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การดาํเนินการของโรงเรียนในประเด็นนี0กวา้งกวา่ประเด็นที� f.f คือกรณีที�นกัเรียนยงัไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เต็มที�ในการรับประทานอาหาร การเคลื�อนไหวอย่างคล่องแคล่วตามวยั และความรับผิดชอบส่วนตน
พื0นฐานในดา้นต่างๆ ครูอนุบาลไดติ้ดต่อให้ขอ้มูลและร่วมกบัผูป้กครองในการสร้างโอกาสให้นกัเรียนไดพ้ฒันา
ตามวยัอยา่งเหมาะสม 

1.3 ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ตามโอกาสอนัเหมาะสมมากขึ0น 
 การดาํเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดส้ร้างความเขม้ขน้ของการสืบคน้หาขอ้มูลจากบุคคลและสถานที�
ต่างๆ การใช้ Project Approach ซึ� งเริ�มต้นจากประเด็นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน และหาข้อมูลจาก
บุคคลต่างๆ ทั0งในและนอกโรงเรียน รวมทั0งเครือข่ายผูป้กครองไดจ้าํลองสถานการณ์จริงของการดาํเนินการของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ มาใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ เช่น การจาํลองที�นั�งในเครื�องบินใหน้กัเรียนสมมุติตนเองเป็น
นกับินและผูใ้ห้บริการบนเครื�องบิน การจาํลองสถานการณ์ของแพทยแ์ละพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบื0องตน้ 
ฯลฯ ซึ� งเครือข่ายผูป้กครองไดใ้ห้ความร่วมมืออย่างดียิ�งในการสร้างสถานการณ์และนาํอุปกรณ์จริงมาให้นกัเรียน
ไดส้ัมผสัและเรียนรู้ 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1.4 ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงความมีมิตรภาพต่อกนัโดยการไหวต้ามประเพณี เช่น  
การไหวผู้ใ้หญ่ และการรับไหวผู้น้อ้ย เป็นตน้  

การดาํเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดมี้การฝึกการไหว ้และประกวดมารยาทงาม และขอความร่วมมือจาก
ครูทุกท่านให้เตือนให้นักเรียนไหวอ้ย่างถูกกาลเทศะอย่างสมํ�าเสมอ มีการแข่งขนัระหว่างห้องเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และครูปฏิบติัเป็นแบบอยา่งใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงการที�ครูผูอ่้อนอาวุโสไหวค้รูที�อาวโุสกวา่เมื�อเริ�มวนั
ใหม่และก่อนกลบับา้นอยา่งสมํ�าเสมอ 
 1.5 ขอ้เสนอแนะ : ควรเพิ�มเติมกิจกรรมเรื�องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เขม้ขน้ เช่น จดักิจกรรม
หอ้งสมุดที�น่าสนใจ บรรณรักษอ์าสา จดัฉายภาพยนตร์น่าสนใจ ฯลฯ 
 การดาํเนินการของโรงเรียน คือ ในระดบัอนุบาลและประถมศึกษา มีการรณรงค์รักการอ่านด้วยการจดั
คาบเวลาให้อยา่งสมํ�าเสมอ ส่วนระดบัมธัยมศึกษาไดมี้การปรับปรุงบริการในห้องสมุดให้คล่องตวัและเป็นแหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลได้อย่างทนัสมยัขึ0น   มีการฉายภาพยนตร์ให้นักเรียนระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาได ้
เลือกชมในเวลาพกักลางวนั รวมถึงการจดัใหมี้การใชภ้าพยนตร์เพิ�มมากขึ0นในคาบเรียนจริยธรรมและภาษาต่างๆ  
 

2. ข้อเสนอและด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

2.1. ขอ้เสนอแนะ : สถานศึกษาควรสื�อสารกบัผูป้กครองเพื�อกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือมากขึ0น 
การดาํเนินการของโรงเรียน คือ มีการทาํงานร่วมกบัเครือข่ายผูป้กครองอยา่งชดัเจนถึงเป้าหมาย และมี   

การสื�อสารกนัผา่นทางระบบ IT อยา่งสมํ�าเสมอระหวา่งครูประจาํชั0นกบัผูป้กครอง 
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 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
2.2. ขอ้เสนอแนะ : ควรเพิ�มการบริการดา้นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการใชโ้ปรเจคเตอร์ในหอ้งให้

มากขึ0น 
การดาํเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดมี้การติดโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบติัการต่างๆ เพิ�มขึ0น 

โดยปัจจุบนัมีโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนตั0งแต่ระดบัชั0นประถมศึกษาปีที� 1 ถึงมธัยยมศึกษาปีที� m   ห้องปฏิบติัการ
ทางวิทยาศาสตร์  หอ้งแนะแนวมธัยม และห้องปฏิบติัการอื�นๆ  รวมทั0งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพและ มีการจา้งบริษทัดูแลระบบของโรงเรียน ซึ� งทาํให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนคล่องตวั 
พร้อมใชง้าน และมีประสิทธิภาพขึ0นอยา่งเป็นที�พอใจ 

2.3. ขอ้เสนอแนะ : ควรวางแผนพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยกาํหนดโครงการใน
แผนปฏิบติัการประจาํปีใหบุ้คลากรทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมทุกคน 
 การดําเนินการของโรงเรียน คือ เพิ�มบริการสอนภาษาองักฤษให้ครู และเกิดตัวอย่างความสําเร็จของ
พฒันาการทางภาษาองักฤษของครูคณิตศาสตร์ท่านหนึ� งอยา่งกา้วกระโดด เป็นตวัอยา่งที�ดีให้กบัครูทุกคน รวมทั0ง
การที�มีครูไปแลกเปลี�ยนกบัโรงเรียนของคณะซิสเตอร์อุร์สุลินที�อินโดนีเซีย เป็นครั0 งที� 2 และจากการวางแผน     
การจดัให้ครูและนักเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาอินโดนีเซียในปี 2556 ดงันั0นในปีการศึกษา 2557 จีงจดัให้ครูอาสาสมคัร
ชาวอินโดนีเซียเขา้สอนภาษาอินโดนีเซียให้กบัครู และสอนนกัเรียนเกี�ยวกบัประเทศอินโดนีเซียในชั�วโมงของวิชา
สังคมศึกษา  อีกทั0งระบบงานและแผนการสอนของครูเพิ�มความมีรูปแบบที�เป็นสากล 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที3เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 ระดับปฐมวยั 

3.1. ขอ้เสนอแนะ : ควรพฒันาเพิ�มเติมดา้นการจดัทาํเครื�องมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้และพฒันาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคลในระหวา่งภาคเรียนใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื�อสะดวกในการวเิคราะห์สิ0นปี 

การดาํเนินการของโรงเรียน คือ ครูอนุบาลไดร่้วมกนัพฒันาเครื�องมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคลในระหว่างภาคเรียนเป็นรูปแบบเดียวกนัและเริ�มใช้ปฏิบติัแลว้ และรายงานให้
ผูบ้ริหารทราบดว้ยความพึงพอใจในผลงานร่วมกนัที�เกิดขึ0นจากขอ้เสนอแนะนี0  
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 3.2. ข้อเสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื0อต่อการเรียนรู้และ
กระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ความสนใจและเพิ�มการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้หาขอ้มูลใหม้ากยิ�งขึ0น 
 การดาํเนินการของโรงเรียน คือ ทางโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากครูผูส้อนในการทาํแผนการสอนดว้ย 
กระบวนการ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ซึ� งเนน้กรอบการดาํเนินการดว้ย Induction ทาํใหค้รูเปิดโอกาส  
ให้นกัเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์เพิ�มมากขึ0น ก่อนการนาํเขา้สู่ทฤษฎี หรือกฎ/กติกา /หลกัการ ประกอบกบัการที�
ทางโรงเรียนไดป้รับโครงสร้างพื0นฐานของระบบ IT ของโรงเรียน ซึ� งเพิ�มประสิทธิภาพในการใช ้Internet จึงทาํให ้
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ครูผูส้อนสามารถใช ้IT เพิ�มมากขึ0น และเปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างผลงานดว้ย IT ซึ� งดึงดูดความสนใจ และความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนกัเรียนในยุคปัจจุบนั จากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนที�ไดเ้รียนรู้ดว้ยการใช ้
Moodle ของครูภาษาองักฤษ นักเรียนมีความพึงพอใจกบัการเรียนรู้ดว้ยสื�อสมยัใหม่นี0  และเห็นว่าเกิดประโยชน์    
แก่ตน  
 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ระดับปฐมวยั 

4.1. ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความสําคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื�อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาผูเ้รียน ครู และโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 

การดาํเนินการของโรงเรียน คือ ครูอนุบาลมีการทาํงานเป็นทีมอย่างดีดว้ยความเขา้ใจระบบการประเมิน
คุณภาพภายในมากยิ�งขึ0น มีการแบ่งกนัรับผดิชอบมาตรฐานต่างๆ และประชุมเรียนรู้ร่วมกนั สร้างความเขา้ใจใหก้นั
และกนั ร่วมสร้างเครื�องมือการประเมินดว้ยกนั ขอความช่วยเหลือแนะนาํจากคุณครูที�มีประสบการณ์มากกว่าใน
ระดบัมธัยมศึกษา จนกระทั�งมีความสามารถดาํเนินการได้ด้วยทีมงานเล็กของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยา่งน่าพอใจ และครูทุกคนมีความเขา้ใจทุกมิติของงาน 
  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

4.2. ข้อเสนอแนะ : ควรพฒันาระบบบริหารคุณภาพภายในให้ต่อเนื�องทุกปี และถือเป็นกระบวนการ
บริหารทุกปี 

การดาํเนินการของโรงเรียน คือ ครูผูรั้บผิดชอบเป็นหัวหน้างานประเมินคุณภาพภายใน ไดส้ร้างความมี
ส่วนร่วมของครูทุกคนตั0งแต่ตน้ปีการศึกษา มีการประชุมคณะทาํงานประกอบไปดว้ยผูรั้บผิดชอบรวบรวมผลงาน
ในมาตรฐานต่างๆ เพื�อกาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จในปีการศึกษานี0  และประกาศให้เป็นที�ทราบ รวมทั0งบนัทึกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางเวปไซด์ของโรงเรียน  หลงัจากนั0นมีการประชุมติดตามความ
คืบหน้า และแก้ไขขอ้บกพร่องเป็นระยะ จนกระทั�งรายงานผลการประเมินตนเองให้ที�ประชุมครูรับทราบ เพื�อ
กระตุน้ความมีส่วนร่วม รวมทั0งหาทางแกไ้ขจุดที�ยงัตอ้งพฒันา จนกระทั�งมีการพฒันากา้วหนา้ไปพอสมควร แต่จะ
มีการพฒันาเพิ�มเติมใหค้รบถว้นยิ�งขึ0นในปีการศึกษาต่อไป 
 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สช.) 

เมื�อวนัพฤหัสบดีที#  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โ รงเรียนได้รับการตรวจประเมินผลการจดัการศึกษาของ
โ รงเรียนทั�งในระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ซึ� งเป็นหน่วยงานตน้สังกดั ผลจากการประเมินดงัแสดงในตารางที� 23 และ 24 
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ตารางที3 23 : ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัปฐมวยั 
 

ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที3ได้ 

1.  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
1.1 การกาํหนดมาตรฐานของโรงเรียนมีการใชข้อ้มูลประกอบ 2 2 
1.2  การกาํหนดค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี0ชดัเจนและเป็นไปได ้ 2 2 
f.x องคป์ระกอบของคณะกรรมการที�กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2 2 
1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี0วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบ 

2 2 

1.5 สาระสาํคญัที�กาํหนดในมาตรฐานและตวับ่งชี0 ที�สะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
โรงเรียน 

2 2 

2. การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 
j.f การศึกษา วเิคราะห์สภาพปัญหา และความตอ้งการที�จาํเป็นอยา่งเป็นระบบ 2.5 2.5 
j.j การกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ตวัชี0วดัความสาํเร็จชดัเจนเป็นรูปธรรม 4 4 
j.x วิธีดาํเนินการมีหลกัวิชา ผลการวิจยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษที์�อา้งอิงได ้เพื�อนาํไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

3.5 3.5 

j.n การกาํหนดแหล่งวทิยาการภายนอกที�สนบัสนุนทางวชิาการ  1 1 
j.k การกาํหนดบทบาทหนา้ที�บุคลากรภายในโรงเรียนใหรั้บผิดชอบ 1 1 
j.m การกาํหนดบทบาทหนา้ที�และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครององคก์ร 
ชุมชน ทอ้งถิ�น และอื�นๆ ใหรั้บผดิชอบ 

1 1 

j.� กาํหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 2 2 
j.l การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 5 5 

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 
x.f โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงเรียนชดัเจน ครอบคลุมทุกหนา้ที� 
ปฏิบตังานไดค้ล่องตวัทนัสถานการณ์ 

2 2 

x.j คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนไดท้าํบทบาทหนา้ที�ตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. jkkw 
แกไ้ขเพิ�มเติม(ฉบบัที� j) พ.ศ. jkkn  

2 2 

x.x ระบบสารสนเทศมีการจดัเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทนัต่อการใชง้าน เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาองคก์ร บุคลากรและผูเ้รียน 

5 5 

x.n การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์ 2 2 
4.  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 0.5 0.5 
4.2 การจดัทาํแผน/ปฏิทินปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรมประจาํปี 0.5 0.5 
n.x การปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติัการประจาํปี  3 3 
4.4 การกาํกบั ติดตามการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติั-การประจาํปี 3 3 
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 4 4 
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ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที3ได้ 

Z. การจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 
k.f การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 7 
k.j การนาํผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 3 3 
6. การจดัให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
m.f คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2 2 

m.j  การกาํหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน  1 1 
m.x การดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 3 
m.n ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1 1 
m.k การนาํผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชป้ระโยชน ์ 3 3 
7.  การจดัทาํรายงานประจาํปีที3เป็นรายงานการประเมนิคณุภาพภายใน 10 10 
7.1 การจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2 2 
7.2 สาระสาํคญัของรายงานประจาํปีครบถว้น  5 5 
�.x การเสนอรายงานประจาํปีใหค้ณะกรรมการบริหารของโรงเรียนพิจารณา 1 1 
7.4 การเผยแพร่รายงานประจาํปีใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบ 1 1 
7.5 การนาํรายงานประจาํปี (SAR) ไปใชป้ระโยชน ์ 1 1 

8. การจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื3อง 8 8 
l.f สร้างเสริมแนวความคิดเรื�องการประกนัคุณภาพการศึกษาที�มุ่งการพฒันาคุณภาพ 
อยา่งต่อเนื�องใหเ้กิดขึ0นกบับุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

4 4 

l.j การใชข้อ้มูลประกอบการพฒันาการบริหารจดัการและการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง 2 2 
l.x การเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อใหเ้กิดการพฒันา 2 2 

[. ผลการประเมนิภายนอกรอบสาม จากสมศ. 10 10 

รวม 100 100 
 

 สรุปภาพรวมของโรงเรียน คะแนนที3ได้  ........100........   คะแนน  (คะแนนเต็ม ?WW คะแนน) 
 ระดบัคุณภาพ  
  ����  ดมีาก     คะแนน [W.WW – 100 
  ����  ด ี    คะแนน ]Z.WW – 89.99 
  ����  พอใช้     คะแนน VW.WW – 74.99 
  ����  ปรับปรุง    คะแนน ZW.WW – 59.99 
  ����  ปรับปรุงเร่งด่วน    คะแนน W – 49.99 

ข้อเสนอแนะ : 1. ควรจดัแหล่งเรียนรู้เกี�ยวกบัพื0นที�สีเขียวอย่างต่อเนื�อง เช่น ตน้ไมพู้ดได ้เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียน และเป็นการเพิ�มแหล่งเรียนรู้ไดอี้ก 
            2. การบริหารความเสี�ยงโรงเรียนตระหนกัและเห็นความสําคญัรวมทั0งมีการดาํเนินการอยู่แลว้ แต่
ควรเพิ�มในการรวบรวมขอ้มูลไวเ้ป็นร่องรอย 
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ตารางที3 24 : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั0นพื0นฐาน 
 

ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที3ได้ 

1.  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
1.1 การกาํหนดมาตรฐานของโรงเรียนมีการใชข้อ้มูลประกอบ 2 2 
1.2  การกาํหนดค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี0ชดัเจนและเป็นไปได ้ 2 2 
f.x องคป์ระกอบของคณะกรรมการที�กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2 2 
1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี0วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบ 

2 2 

1.5 สาระสาํคญัที�กาํหนดในมาตรฐานและตวับ่งชี0 ที�สะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
โรงเรียน 

2 2 

2. การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 
j.f การศึกษา วเิคราะห์สภาพปัญหา และความตอ้งการที�จาํเป็นอยา่งเป็นระบบ 2.5 2.5 
j.j การกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ตวัชี0วดัความสาํเร็จชดัเจนเป็นรูปธรรม 4 4 
j.x วธีิดาํเนินการมีหลกัวชิา ผลการวิจยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษที์�อา้งอิงได ้เพื�อนาํไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

3.5 3.5 

j.n การกาํหนดแหล่งวทิยาการภายนอกที�สนบัสนุนทางวชิาการ  1 1 
j.k การกาํหนดบทบาทหนา้ที�บุคลากรภายในโรงเรียนใหรั้บผิดชอบ 1 1 
j.m การกาํหนดบทบาทหนา้ที�และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครององคก์ร 
ชุมชน ทอ้งถิ�น และอื�นๆ ใหรั้บผดิชอบ 

1 1 

j.� กาํหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 2 2 
j.l การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 5 5 

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 
x.f โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงเรียนชดัเจน ครอบคลุมทุกหนา้ที� 
ปฏิบตังานไดค้ล่องตวัทนัสถานการณ์ 

2 2 

3.j คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนไดท้าํบทบาทหนา้ที�ตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. jkkw 
แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� j) พ.ศ. jkkn  

2 2 

x.x ระบบสารสนเทศมีการจดัเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทนัต่อการใชง้าน เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาองคก์ร บุคลากรและผูเ้รียน 

5 5 

x.n การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์ 2 2 

4.  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 0.5 0.5 
4.2 การจดัทาํแผน/ปฏิทินปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรมประจาํปี 0.5 0.5 
n.x การปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติัการประจาํปี  3 3 
4.4 การกาํกบั ติดตามการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติั-การประจาํปี 3 3 
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 4 4 
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ประเดน็การประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที3ได้ 

Z. การจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 
k.f การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 7 
k.j การนาํผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 3 3 
6. การจดัให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
m.f คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2 2 

m.j  การกาํหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน  1 1 
m.x การดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 3 
m.n ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1 1 
m.k การนาํผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชป้ระโยชน ์ 3 3 
7.  การจดัทาํรายงานประจาํปีที3เป็นรายงานการประเมนิคณุภาพภายใน 10 10 
7.1 การจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2 2 
7.2 สาระสาํคญัของรายงานประจาํปีครบถว้น  5 5 
�.x การเสนอรายงานประจาํปีใหค้ณะกรรมการบริหารของโรงเรียนพิจารณา 1 1 
7.4 การเผยแพร่รายงานประจาํปีใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบ 1 1 
7.5 การนาํรายงานประจาํปี (SAR) ไปใชป้ระโยชน ์ 1 1 

8. การจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื3อง 8 8 
l.f สร้างเสริมแนวความคิดเรื�องการประกนัคุณภาพการศึกษาที�มุ่งการพฒันาคุณภาพ 
อยา่งต่อเนื�องใหเ้กิดขึ0นกบับุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

4 4 

l.j การใชข้อ้มูลประกอบการพฒันาการบริหารจดัการและการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง 2 2 
l.x การเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อใหเ้กิดการพฒันา 2 2 

[. ผลการประเมนิภายนอกรอบสาม จากสมศ. 4 4 

?W. ผลการทดสอบระดบัชาตขิั2นพื2นฐาน O-NET 6 6 

รวม 100 100 

  

สรุปภาพรวมของโรงเรียน คะแนนที3ได้  ........100........   คะแนน  (คะแนนเต็ม ?WW คะแนน) 
 ระดับคุณภาพ  
  ����  ดมีาก     คะแนน [W.WW – 100 
  ����  ด ี    คะแนน ]Z.WW – 89.99 
  ����  พอใช้     คะแนน VW.WW – 74.99 
  ����  ปรับปรุง    คะแนน ZW.WW – 59.99 
  ����  ปรับปรุงเร่งด่วน    คะแนน W – 49.99 
         

ข้อเสนอแนะ : ผูต้รวจไดใ้หเ้สนอแนะเช่นเดียวกบัที�เสนอในระดบัปฐมวยั 
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บทที3 2 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏบัิติการประจําปี 

 
1.  การบริหารจัดการศึกษา 

การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
เป็นรูปแบบการบริหารที�มีการกระจายอาํนาจบริหารจดัการ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงาน
ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากขึ0น มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี
กับชุมชน ให้ความสําคญัและความจาํเป็นของระบบฐานข้อมูล โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ 
ใช้แนวคิดการพฒันาเชิงระบบของเดมิ�ง  (PDCA)  รวมทั0งโรงเรียนได้ใช้กระบวนการ Continue-Start-Stop และ 
หลกัการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุงพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัแบ่ง เป็น 4 ฝ่าย คือ  
   1.  ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 
   2.  ฝ่ายการจดัการทั�วไป 
   3.  ฝ่ายการศึกษาและพฒันา 
   4.  ฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล 

เมื�อเปรียบเทียบโครงสร้างปกติของโรงเรียนเอกชนสามญัศึกษาโดยทั�วไป ผูบ้ริหารฝ่ายการจดัการทั�วไป 
คือ ผูจ้ดัการโรงเรียน  ผูบ้ริหารฝ่ายการศึกษาและพฒันา คือ ผูอ้าํนวยการ   และฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล  ดูแล
เรื�องแผนงานบุคลากรและการพฒันาบุคลากร  รวมทั0งการรับสมคัรครูและนกัเรียน  ดงันั0นโรงเรียนจึงมีรูปแบบการ
บริหารที�สอดคล้องกับข้อกาํหนดของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   ดังจะเห็นได้ในโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัที�ปรากฏในแผนภูมิโครงสร้าง ดงันี0  
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2. ปรัชญา วสัิยทัศน์ พนัธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 2.1 ปรัชญา 

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ 
          อบรมเสริมคนใหค้รบ ประสบธรรมอนัสูงส่ง 
   ปัญญาแตกฉานมั�นคง  เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ 

หลกัการพื0นฐานของการศึกษาอุร์สุลินอยู่ที�ว่ามนุษยทุ์กคนมีคุณค่าและมีศกัดิ@ ศรี ดงันั0นการจดัการศึกษา
ตอ้งสะทอ้นคุณค่าอนัสูงส่งยิ�งนี0  ดว้ยการให้ความสาํคญัของการเคารพในศกัดิ@ ศรี รักและเอาใจใส่นกัเรียนแต่ละคน 
และสอนให้นกัเรียนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเองและเคารพในคุณค่าและศกัดิ@ ศรีของบุคคลอื�นๆ เพื�อให้บรรลุถึง
ความจริงอนันี0ภาคปฏิบติัเป็นหวัใจสาํคญั 

โรงเรียนเน้นศกัดิ@ ศรีของความเป็นหญิง การเคารพและให้เกียรติแก่สตรีและการช่วยเหลือสตรีที�ถูกกดขี� 
ข่มเหง และเป็นทาสของสังคม 

โรงเรียนให้ความสําคญักบัการอบรมกิริยามารยาทที�งดงามของกุลสตรีไทย ความนุ่มนวลในกิริยา วาจา 
ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

โรงเรียนมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความซื�อสัตยสุ์จริต  ตรงต่อเวลา  อดทน  การรู้จกัรักษา
ความสะอาด  การประหยดัและอดออม  ทั0งนี0 โดยอาศยัคุณธรรมเหล่านี0 นาํสู่ไปความไม่เห็นแก่ตวั  และอิสรภาพที�
แทจ้ริงจากกิเลสต่างๆ อนัจะทาํใหส้ามารถรับใชผู้อื้�นได ้

โรงเรียนตอ้งการให้ศาสนาเป็นพื0นฐานและเป็นแกนกลางของพฒันาการทางจิตวญิญาณอนันาํสู่ทศันคติใน
การเลือกตดัสินใจและปฏิบติั อยา่งมีหลกัการและคุณธรรมเป็นที�ตั0ง 

การศึกษาของโรงเรียนมุ่งเนน้ความรู้คู่คุณธรรม ซึ� งหมายถึง ภารกิจในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญาของนกัเรียน ในการแสวงหาความรู้  ความจริง   การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพฒันาตนเองให้กา้วหน้าอยู่
เสมอ 
  

2.2 วสัิยทัศน์ 
ศิษยม์าแตร์เดอีวทิยาลยัปฏิบติัเซอร์เวยีมในวถีิชีวิต 

ดว้ยศกัดิ@ ศรีความเป็นสตรีที�เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมและความรู้ 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยดังระบุข้างต้น มีรากฐานมาจากจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ 
อญัจลา เมริชี ผูส้ถาปนาคณะอุร์สุลินเมื�อ ค.ศ. 1535 ผูซึ้� งเน้นการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กหญิงและสตรีด้วย
กระบวนการที�เหมาะสมแก่กาลเวลา เพื�อความเป็นกุลสตรีที�เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมและความรู้ 
 ดงันั0นวสิัยทศัน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ในปัจจุบนัจึงครอบคลุมถึงนโยบาย ดงันี0  

(1) มุ่งมั�นให้ความมีคุณธรรมเป็นวิถีชีวิตของทุกๆฝ่าย ที�ประกอบกนัเป็นโรงเรียน โดยเฉพาะคุณธรรม 
“เซอร์เวยีม” อนัเป็นอุดมคติของศิษยอุ์ร์สุลิน 

(2) มุ่งความเป็นเลิศทางวชิาการ เพื�อใหว้ชิาการที�เป็นเลิศช่วยนาํสู่ความเป็นมนุษยที์�เป็นเลิศดว้ยมุ่งหวงัวา่ 
สตรีที�มีการศึกษาสูง มีวจิารณญาณที�เที�ยงธรรม กวา้งไกล จะช่วยสร้างสรรคส์ังคมได ้
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(3) มุ่งพฒันาโรงเรียนให้กา้วทนัความกา้วหนา้ของโลกดา้นเทคโนโลย ีและขอ้มูลข่าวสาร เพื�อการเรียนรู้
ที�ทนัสมยั การบริหารที�คล่องตวัและการรู้บทบาทของเทคโนโลยต่ีอคุณภาพชีวติมนุษย ์

(4) มุ่งระดมความร่วมมือของทุกฝ่ายในการร่วมบาํเพญ็ประโยชน์เพื�อสังคม ทั0งเพื�อประโยชน์สุขของผูอื้�น
ที�ตอ้งการความช่วยเหลือและเพื�อหล่อหลอมนกัเรียนใหมุ้่งเสียสละเพื�อผูอื้�น 
  

 2.3  เป้าหมาย 
เป้าหมายการศึกษาของโรงเรียนประจาํปีการศึกษา 2556 - 2560 คือ การนาํนกัเรียนสู่การเรียนรู้ที�แทจ้ริง 

เพื�อชีวติที�ดีงาม มีคุณค่าและความหมาย โดยจะดาํเนินการใหเ้กิดผลสัมฤทธิ@  5 ประการ ดงัต่อไปนี0  
1. รักษาสถานภาพของโรงเรียนที� เป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ ด้วยการจัดการศึกษาตาม 

อตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บนรากฐานของการศึกษาอุร์สุลินตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา ผูส้ถาปนา 
คณะอุร์สุลิน 

2. พฒันาการศึกษาสู่การเรียนรู้ที�แทจ้ริง เพื�อพฒันานักเรียนสู่ความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ด้วยคุณค่าชีวิต 
“เคารพ  รัก  รับใช้  ซื�อสัตย ์และมุ่งความเป็นเลิศ”  รวมทั0งมีทกัษะชีวิตและทกัษะที�จาํเป็นสําหรับศตวรรษที�  21 
เพื�อนกัเรียนมีชีวติที�งดงาม มีคุณค่าและความหมาย 

3. สร้างความเปลี�ยนแปลงที�เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวดั
และรายงานผลการเรียนรู้ ภายใตแ้นวคิด “สอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้ไดม้ากขึ0น”  

4.  พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นกลไกของการเปลี�ยนแปลงโดยที�ทศันคติ และพฤติกรรม การ
ปฏิบติัของผูใ้หก้ารศึกษาอบรม อยูใ่นทิศทางเดียวกนัตรงตามเป้าหมายอยา่งชดัเจน ดว้ยการใช ้Mater Dei Learning 
Cycle ซึ� งให้ความสําคัญต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้  การไตร่ตรอง  และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Motivation, 
Reflection, Feedback) เชิดชูผลงานสร้างสรรค ์และผูก้ระทาํคุณงามความดี 

5. ทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัทุกฝ่ายในชุมชนโรงเรียน โดยเฉพาะผูป้กครอง นกัเรียนเก่าและโรงเรียนสังกดั
สภาการศึกษาคาทอลิก ในการให้การศึกษาอบรมแก่นกัเรียน และการพฒันาและเปลี�ยนแปลงโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ เป็นขั0นตอน และมีความย ั�งยนื 
  

 2.4  พนัธกิจ 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ  ที�มุ่งพฒันานกัเรียนผูเ้ป็นศิษยม์าแตร์เดอี

ให้เป็นกุลสตรีไทยที�เป็นผูน้าํ  รู้จกัแสวงหาความจริง  และใช้ชีวิตในสังคมที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง
โดยมีจิตตารมณ์เซอร์เวียมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีในการดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  โดยกาํหนด
พนัธกิจไว ้4 ประการ คือ 

1.  พนัธกิจดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนบนพื0นฐานของเสรีภาพแห่งความรัก 
2.  พนัธกิจดา้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู (Professional Learning Community) 
3.  พนัธกิจดา้นการบริหารจดัการปัจจยัพื0นฐานอยา่งย ั�งยนืและประหยดั 
4.  พนัธกิจดา้นชุมชนแห่งอิสรภาพ ความรักและรับใช ้
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 2.5  อัตลักษณ์โรงเรียน 
 อตัลกัษณ์ของโรงเรียน  คือ  เซอร์เวียม  เพียงคาํเดียวที�ทาํให้โรงเรียนมุ่งสร้างคุณลกัษณะของนกัเรียนให้มี
จิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้  การเป็นพลเมืองผูรั้บผิดชอบต่อสังคมและโลก  มีมโนธรรมที�เที�ยงตรง  มีความ
สงบ  มั�นคง  มีสติ  และเขม้แขง็ในจิตใจ  และจิตวญิญาณ 
 

 2.6  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“ SERVIAM ”  เซอร์เวยีม เป็นเอกลกัษณ์ของการเป็นผูรั้กและรับใชที้�มีอยูใ่นนกัเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

ทุกคน 
 
3. แนวทางการพฒันาการจัดการคุณภาพการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2558 เป็นปีที� x ของการดาํเนินการตามแผนพฒันาโรงเรียน ปี 2556 -2560 ดงันั0นเพื�อให้การ
ดาํเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที�กาํหนด  โรงเรียนจึงตั0งเป้าหมายความสําเร็จให้เกิดความต่อเนื�องเป็น x ปี แทน
การกาํหนดเป็นรายปี โดยใชม้าตรฐานการศึกษาปฐมวยั จาํนวน 11 มาตรฐาน 51 ตวับ่งชี0  และ มาตรฐานการศึกษา
ขั0นพื0นฐาน  จาํนวน 15 มาตรฐาน 65 ตวับ่งชี0  ตามที�กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด เป็นแนวทางดาํเนินการ ดงันี0    
 

ตารางที3 25  : มาตรฐาน/ตัวชี2วดั และค่าเป้าหมายความสําเร็จ ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน    

มาตรฐานที% 1 เดก็มพีฒันาการด้านร่างกาย 

 1.1 มีนํ� าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์ 90 91 92 

 1.2 มีทกัษะการเคลื#อนไหวตามวยั 90 91 92 

 1.3  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 90 91 92 

 1.4  หลีกเลี#ยงต่อภาวะที#เสี#ยงต่อโ รค อุบติัเหตุ  ภยั  และ
สิ#งเสพติด 

90 91 92 

มาตรฐานที% 2 เดก็มพีฒันาการทางด้านอารมณ์และจติใจ 
 2.1 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที#ดีต่อตนเอง 90 92 94 
 2.2 มีความมั#นใจและกลา้แสดงออก 90 92 94 
 2.3 ควบคุมตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 90 92 94 
 2.4 ชื#นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื#อนไหว และรัก

ธรรมชาติ 
90 92 94 

มาตรฐานที% 3 เดก็มพีฒันาการทางด้านสังคม 
 3.1 มีวินยั รับผิดชอบ เชื#อฟังคาํสั#งสอนของพ่อแม่ ครู

อาจารย ์
90 92 94 
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ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 3.2 มีความซื#อสตัย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 90 92 94 

 3.3 เล่นและทาํงานกบัผูอ้ื#นได ้ 90 92 94 

 3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที#ตน 
นบัถือ 

90 92 94 

มาตรฐานที% < เดก็มพีฒันาการทางด้านสตปัิญญา 

 4.1 สนใ จเรียนรู้สิ#งรอบตวั ซักถามอย่างตั�งใจ และรักการ
เรียนรู้ 

90 92 94 

 4.2 มีความคิดรวบ ยอดเกี# ยวกับ สิ# งต่างๆ ที# เกิ ดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

90 92 94 

 4.3 มีทกัษะทางภาษาที#เหมาะสมกบัวยั 90 92 94 

 4 .4  มี ทั ก ษ ะ ก ระ บ วน ก ารท าง วิ ท ยาศาส ต ร์แ ล ะ
คณิตศาสตร์ 

90 92 94 

 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 90 92 94 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที%  5  ครูปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าที%อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 5.1 ครูเขา้ใ จปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวยั และสามารถนํามาประยุกต์ใ ช้ใ นการ
จดัประสบการณ์ 

90 92 94 

 5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที#สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที#หลากหลาย   สอดคลอ้งกับ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

90 92 94 

 5.3 ครูบริหารการจดัชั�นเรียนที#สร้างวินยัเชิงบวก     90 92 94 

 5.4  ครูใ ห้สื#อและเทคโ นโ ลยีที#เหมาะสมสอดคลอ้งกับ
พฒันาการของเด็ก         

90 92 94 

 5.5  ครูใ ช้เครื# องมือวดัและประเมินพฒันาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย   และสรุปรายงาน ผลการพฒันาของ
เด็กแก่ผูป้กครอง    

90 92 94 

 5.6 ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ที#ตนรับผิดชอบ 
และใชผ้ลในการปรับการจดั 

90 92 94 

 5.7 ครูจดัสิ#งแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา     90 92 94 

 5.8 ครูมีปฏิสมัพนัธ์ที#ดีกบัเด็กแลผูป้กครอง 90 92 94 

 5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใ นด้านการศึกษา
ปฐมวยั 

90 92 94 
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ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไ ตร่ตรองเพื#อใ ช้
ประโ ยชน์ในการพฒันาเด็ก     

90 92 94 

มาตรฐานที%  6   ผู้บริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที%อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

5 5 5 

 6.1 ผู้บริหารเข้าใ จปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวยั 

5 5 5 

 6.2 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์   ภาวะผูน้าํ  และความคิดริเริ#มที#
เนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั    

4 5 5 

 6.3 ผูบ้ริหารใ ช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใ ช้
ขอ้มูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั� งด้าน
วิชาการและการจดัการ       

5 5 5 

 6.4 ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาใ ห้บรรลุเป้าหมาย
ตามที#กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

5 5 5 

 6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใ ห้
มีประสิทธิภาพ 

5 5 5 

 6.6 ผูบ้ริหารใ ห้คาํแนะนํา  คาํปรึกษาทางวิชาการและ  
เอาใ จใ ส่การจัดการศึกษาปฐมวยัเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

4 5 5 

 6.7 เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนพึงพอใ จผลการบริหารจดัการ 
ศึกษาปฐมวยั 

5 5 5 

มาตรฐานที%  7   แนวการจดัการศึกษา 5 5 5 

 7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและนาํสู่
การปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4 5 5 

 7.2 มีระบบกลไกใ ห้ผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั   

4 5 5 

 7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใ จ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

4 5 5 

 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผูป้กครอง   ชุมชนและทอ้งถิ#น     

5 5 5 

 7.5 จัดสิ# งอาํนวยความสะดวกเพื#อพฒันาเด็กอย่างรอบ
ดา้น    

5 5 5 

มาตรฐานที% 8    สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที%กาํหนดในกฎ 

5 5 5 

 8.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา    5 5 5 
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ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 8.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษาที#มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 5 5 

 8.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใ ชส้ารสนเทศใ นการ
บริหารจดัการ 

4 4 5 

 8.4 ติดตาม   ตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพภายใ น
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

4 5 5 

 8.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายใ นและภายนอกไป
ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื#อง  

4 5 5 

 8.6 จัดทํารายงานประจําปีที# เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

5 5 5 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

มาตรฐานที%  9    สถาน ศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม    สนับ สนุ น    ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 5 

 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื#อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

4 5 5 

 9.2 มีการแลกเปลี#ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน
และองคก์รที#เกี#ยวขอ้ง   

5 5 5 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    

มาตรฐานที%CD    การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
วสัิยทศัน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 

5 5 5 

 10.1 จดัโ ครงการ   กิจกรรมที#ส่งเสริมใ ห้เด็กบรรลุตาม
เป้ าห มาย ป รัช ญา วิสัยทัศน์    แ ล ะจุดเน้น ก ารจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

5 5 5 

 10.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 5 5 

มาตรฐานด้านการส่งเสริม    

มาตรฐานที% 11    การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื%อยกระดบัคุณภาพให้สูงขึ'น 

5 5 5 

 11.1  จัดโ ครงการ   กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโ ยบาย เกี#ยวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

5 5 5 

 11.2  ผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 5 5 5 
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ตารางที3 26 : ตารางแสดงมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ตวัชี'วดั  ระดบัการศึกษาขั'นพื'นฐาน 
 

ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน    

มาตรฐานที% 1 ผู้เรียนมสุีขภาวะที%ดแีละมสุีนทรียภาพ 90 91 92 
 1.1 มี สุ ขนิ สัยใ น ก ารดูแ ล สุ ขภาพแ ล ะอ อ ก กําลังก าย

สมํ#าเสมอ 
90 91 92 

 1.2 มีนํ� าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 

85 86 87 

 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ# งเสพติดใ ห้โ ทษและหลีกเลี#ยง
ตนเองจากสภาวะที#เสี#ยงต่อความรุนแรง โ รคภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

90 91 92 

 1.4  เห็นคุณค่าใ นตนเอง  มีความมั#นใ จ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

90 91 92 

 1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ที#ดีและใหเ้กียรติผูอ้ื#น 90 91 92 
 1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ 
90 91 92 

มาตรฐานที% 2 ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที%พงึประสงค์ 90 91 92 
 2.1 มีคุณลกัษณะที#พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 90 91 92 
 2.2 เอื�ออาทรผูอ้ื#นและกตญั[ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 90 91 92 
 2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที#แตกต่าง 90 91 92 
 2.4 ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ ์และพฒันาสิ#งแวดลอ้ม 85 86 87 

มาตรฐานที% 3 ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพฒันาตนเอง 

90 91 92 

 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื#อต่างๆ  รอบตวั 

90 91 92 

 3.2 มีทกัษะใ นการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั�งคาํถามเพื#อ
คน้ควา้หาความรู้เพิ#มเติม 

90 91 92 

 3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี#ยนความคิดเห็นเพื#อการ
เรียนรู้ระหวา่งกนั 

90 91 92 

 3.4 ใชเ้ทคโ นโ ลยีในการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 90 91 92 
 

 

หมายเหตุ :  มาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ  1.3 ป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี�ยงตนเองจาก
สภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  ในกรณีของสิ�งเสพติดโรงเรียนมุ่งมั�นใหเ้ป็นร้อยละ 100 
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ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มาตรฐานที% < ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค์    ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีต ิ สมเหตุผล 

90 91 92 

 4.1 สรุปความคิดจากเรื#องที#อ่าน ฟัง และดู และสื#อสารโ ดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

90 91 92 

 4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

90 91 92 

 4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใ จแกปั้ญหาโ ดยมี
เหตุผลประกอบ 

90 91 92 

 4.4 มีความคิดริเริ# ม และส ร้างส รรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

90 91 92 

มาตรฐานที% G ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะที%จาํเป็นตามหลกัสูตร 90 91 92 

 \.]  ผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป   ตาม
เกณฑ ์

85 87 90 

 \._ ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ ์

90 91 92 

 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ ์

90 91 92 

 5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 89 90 91 

มาตรฐานที% H ผู้เรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกบัผู้อื%นได้และมเีจตคตทิี%ดต่ีออาชีพสุจริต 

90 91 92 

 6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 90 91 92 

 6.2 ทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมั#นพฒันางาน และภูมิใ จใ น
ผลงานของตนเอง 

90 91 92 

 6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื#นได ้ 90 91 92 

 6.4  มีความรู้สึกที#ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี#ยวกับ
อาชีพที#ตนเองสนใจ 

90 91 92 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา    

มาตรฐานที% I ครูปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าที%อย่างมปีระสิทธิภาพและ
เกดิประสิทธิผล 

90 91 92 

 7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้ 
ทักษะกระบวนการ ส มรรถนะและคุณลักษณะที# พึง
ประสงค ์

90 91 92 

 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใ ช้ขอ้มูล  
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื#อพฒันาศกัยภาพของ 

90 91 92 
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ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ผูเ้รียน    

 `.a ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที# สนองตอบความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

90 91 92 

 7.4 ครูใ ช้สื#อและเทคโ นโ ลยีที# เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ#นมาบูรณาการใ นการ
จดัการเรียนรู้ 

90 91 92 

 7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที# มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการที#หลากหลาย 

90 91 92 

 7.6 ครูใ ห้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไ ขปัญหาใ ห้แก่
ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ     เสมอ
ภาค 

90 91 92 

 7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ใ นวิชา
ที#ตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

90 91 92 

 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที# ดี  และเป็น
สมาชิกที#ดีของสถานศึกษา 

90 91 92 

 7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาที#ไดรั้บมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

90 91 92 

มาตรฐานที% J ผู้บริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที%อย่างมปีระสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

5 5 5 

 8.1 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเริ#มที#เนน้
การพฒันาผูเ้รียน 

5 5 5 

 8.2 ผู้บริหารใ ช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใ ช้
ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั� งด้าน
วิชาการและการจดัการ 

4 5 5 

 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใ ห้บรรลุ
เป้าหมายตามที#กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

5 5 5 

 8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใ ห้พร้อม
รับการกระจายอาํนาจ 

5 5 5 

 8.5 นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใ จผลการบริหาร
การจดัการศึกษา 

5 5 5 

 8.6 ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใ จ
ใ ส่การจดัการศึกษาเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา 

4 5 5 
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ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัที%ได้) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มาตรฐานที% K 
 

ค ณ ะก รรม ก ารส ถ าน ศึ ก ษ า แล ะ ผู้ป ก ค รอง ชุ ม ช น
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที%อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

5 5 5 

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที#ตามที#
ระเบียบกาํหนด 

5 5 5 

 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขบัเคลื#อนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมาย 

5 5 5 

 
 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใ นการพฒันา
สถานศึกษา 

5 5 5 

มาตรฐานที%CD สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กจิกรรมพฒันาคุณภาพ 

5 5 5 

 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ทอ้งถิ#น 

5 5 5 

 10.2 จดัรายวิชาเพิ#มเติมที#หลากหลายใ ห้ผูเ้รียนเลือกเรียน
ตามความถนดั ความสามารถและ     ความสนใจ 

4 5 5 

 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที# ส่งเสริมและตอบสนอง
ความตอ้งการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใ จ
ของผูเ้รียน 

5 5 5 

 10.4 สนับสนุนใ ห้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที#ใ ห้ผูเ้รียนได้
ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

5 5 5 

 10.5  นิเทศภายใ น กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสมํ#าเสมอ 

5 5 5 

 10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที#มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

5 5 5 

มาตรฐานที% 11 สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริหารที%
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

5 5 5 

 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั#นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ# งอ ํานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใ น
สภาพใ ชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มรื#น และมีแหล่งเรียนรู้
สาํหรับผูเ้รียน 

5 5 5 

 11.2 จัดโ ครงการ กิจกรรมที#ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน 

4 5 5 
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ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัที%ได้) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มาตรฐานที% 11 11.3 จดัหอ้งสมุดที#ใหบ้ริการสื#อและเทคโ นโ ลยีสารสนเทศ
ที# เอื�อใ ห้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ/หรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

5 5 5 

มาตรฐานที% 12 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที%กาํหนดในกฎกระทรวง 

5 5 5 

 12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 5 

 12.2 จัด ทํ าแ ล ะ ดํา เนิ น ก าร ต าม แ ผน พัฒ น าก ารจัด  
การศึกษาของสถานศึกษาที#มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 5 

 12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใ ชส้ารสนเทศใ นการ
บริหารจดัการเพื#อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

4 5 5 

 12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใ นตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 5 

 12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายใ นและภายนอกไป
ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื#อง 

4 5 5 

 12.6 จัดทํารายงานประจําปี ที# เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

5 5 5 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

มาตรฐานที% 13 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 5 

 13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใ ชป้ระโ ยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�งภายใ นและภายนอก
สถานศึกษา เพื#อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั�งผูที้#เกี#ยวขอ้ง 

5 5 5 

 13.2 มีการแลกเปลี#ยนเรียนรู้ระห ว่างบุคลากรภายใ น
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รที#เกี#ยวขอ้ง 

5 5 5 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    

มาตรฐานที% 14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น 

5 5 5 

 14.1 จัดโ ครงการ กิจกรรมที# ส่ งเส ริมใ ห้ ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

5 5 5 

 14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใ ห้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

5 5 5 
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ลาํดบัที% มาตรฐาน / ตวัชี'วดั 
ค่าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้อยละ/ระดบัที%ได้) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    

มาตรฐานที% 15 การจดักจิกรรมตามนโยบาย 5 5 5 

 15.1 จัดโ ครงการ กิจกรรมพิเศษเพื#อตอบสนองนโ ยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 5 5 

 15.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 5 5 
 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามค่าเป้าหมายความสาํเร็จโรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�ประกอบดว้ย 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยดาํเนินการตามแผนที�กาํหนดไว ้ซึ� งผลจากการดาํเนินการปรากฎในบทที� 3 
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บทที3  G   
ผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปี 

 
โรงเรียนไดด้าํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2558 เพื�อให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย

ของการจดัการศึกษาโดยมีแผนพฒันาโรงเรียนประจาํปี  2556 – 2560 เป็นแผนแม่บท ซึ� งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  และ มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ ซึ� ง 
ประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  รวมทั0งหมดจาํนวน 11 มาตรฐาน 51 ตวับ่งชี0   ซึ� งแบ่งออกเป็น            
4  ดา้น ไดแ้ก่  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน   มาตรฐานดา้นการเรียนการสอน   มาตรฐานดา้นการบริหารและจดั
การศึกษา  มาตรฐานดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั0นพื0นฐาน พ.ศ. 2554  
รวมทั0งหมดจาํนวน 15 มาตรฐาน 65 ตวับ่งชี0  ซึ� งแบ่งออกเป็น 5 ดา้น  ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และ
มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม โดยมีการดาํเนินงาน ดงันี0  
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที3 1   เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื�อให้ผูเ้รียนบรรลุตามตวับ่งชี0 ของ
มาตรฐานที� 1  โดยดาํเนินการดงันี0  

1.1 มีนํ0าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์ 
       โรงเรียนมีการส่งเสริมและให้ความสาํคญัในดา้นพฒันาการเด็กทางร่างกายใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์โดยมี

การออกกาํลงักายตอนเชา้หลงัเคารพธงชาติ การฝึก Brain-gym และการออกกาํลงักายตามจงัหวะเพลง  โดยตวัแทน
ของนกัเรียนแต่ละห้องสลบักนัขึ0นเวทีทุกๆวนั นกัเรียนจึงมีโอกาสเป็นผูน้าํกนัทุกคนและในคาบเวลา Home-Room 
ทุกวนัศุกร์ นกัเรียนจะไดฝึ้กโยคะในท่าต่างๆที�เหมาะกบันกัเรียนอนุบาล   มีการเล่นกลางแจง้ในเวลาพกัเชา้และพกั
กลางวนั และยงัมีคาบเรียนพลศึกษา  นาฏศิลป์ในเวลาบ่าย  ซึ� งแต่ละห้องมีโอกาสเรียนสัปดาห์ละ f ครั0 ง  ในส่วน
ของโภชนาการ  โรงเรียนให้ความสําคญักบัการบริโภคอาหารที�ไม่หวานจดั จดัให้นักเรียนดื�มนมจืดและจาํกัด
ปริมาณความหวานในอาหารที�บริการให้แก่นกัเรียน รวมทั0งฝึกให้นกัเรียนรับประทานผกัและผลไม ้ โดยจดัให้มี
การประเมินพฒันาการทางร่างกายของเด็กด้วยการชั�งนํ0 าหนัก และวดัส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั0 ง ในกรณีที�เด็ก
นกัเรียนมีพฒันาการทางร่างกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทางโรงเรียนจะมีการพบผูป้กครองเป็นรายบุคคล  เพื�อการ
ช่วยเหลือกนัร่วมกนัระหวา่งบา้นและโรงเรียน  

1.2 มีการฝึกทกัษะการเคลื#อนไหวตามวยั 
นอกจากกิจกรรมที�นกัเรียนไดป้ฏิบติัเป็นกิจวตัรตามที�กล่าวมาในขา้งตน้ ซึ� งเป็นกิจกรรมการฝึกทกัษะ 
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การเคลื#อนไหวแลว้ ยงัมีการพฒันากลา้มเนื0อเล็กและกล้ามเนื0อใหญ่ โดยการบูรณาการเขา้ไปในหน่วยการเรียน
ต่างๆ และทกัษะเหล่านี0ไดน้าํมาใชอ้ยา่งสนุกสนานและมีความสุขร่วมกบัผูป้กครอง  เพื�อนๆ  คุณครู ในกิจกรรมวนั 
Family Day จดัขึ0นในวนัเสาร์ที� 15 สิงหาคม  2558 และวนักีฬาสีอนุบาล จดัขึ0นในวนัเสาร์ที� 30 มกราคม  2559  

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
หน่วยการเรียนรู้เรื�อง “ตวัเรา” ที�นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพของตนเอง  และส่งเสริม

ปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จกัการรักษาสุขอนามยัของตนเอง โดยแนะนาํนกัเรียนในการดูแลสุขนิสัยในดา้นความสะอาด
เช่น  การอาบนํ0 า  การแปรงฟัน  และ การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร  และหลงัจากการเขา้ห้องนํ0 าทุกครั0 ง  การ
บว้นปากและการแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร  และยงัมีกิจกรรม“วนัสุขอนามยั” โดยผูป้กครองอาสาเป็นผูจ้ดั  
ซึ� งแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน คือ ฐานที� 1 “ฟ ฟัน For Kids” เรียนรู้เกี�ยวกบัการแปรงฟันให้ถูกวิธี    ฐานที� 2 
“หนูนอ้ยมือสะอาด” เรียนรู้เกี�ยวกบัการลา้งมือตามขั0นตอนให้ถูกวิธี     ฐานที� 3 “โรงเรียนแสนสุข” เรียนรู้เกี�ยวกบั
การดูแลความปลอดภยัของตนเอง และฐานที�4  “สาํราญ สบายใจ” เรียนรู้เกี�ยวกบัการเขา้ห้องนํ0าอยา่งถูกวธีิ  ทั0งแบบ
ชกัโครกและส้วมซึม ซึ� งเป็นการฝึกปฏิบติัตามสุขบญัญติั 10 ประการ  

1.4 หลีกเลี�ยงต่อสภาวะที�เสี�ยงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยัและสิ�งเสพติด 
         ใน Home-Room ทุกวนัจะมีการตรวจสุขภาพเบื0องตน้ของนักเรียนได้แก่การวดัอุณหภูมิของร่างกาย   
การตรวจเล็บ  ตรวจมือ  ตรวจผม  และการกระตุ้นให้ดื�มนํ0 าสะอาดอย่างสมํ� าเสมอ  ใช้แก้วนํ0 าส่วนตัว  ไม่
รับประทานอาหารโดยใชจ้านชอ้นร่วมกบัผูอื้�น  มีผา้ปิดจมูกเมื�อเป็นหวดัไอ-จาม  เพื�อที�จะไม่แพร่เชื0อไปยงัผูอื้�น   มี
การฉีดวคัซีนเพิ�มภูมิคุม้กนั   และแนะนาํการเล่นเครื�องเล่นต่างๆร่วมกบัผูอื้�นเพื�อลดอุบติัเหตุอนัตรายจากการเล่น  
และสอนให้รู้จกัหลีกเลี�ยงการเสี�ยงต่ออุบติัเหตุในด้านต่างๆ  หลีกเลี�ยงสิ� งเสพติดอย่างเหมาะสมที�ควรได้เรียนรู้  
และที�สําคญั คือ การไม่โตต้อบ  หรือรับของจากคนแปลกหนา้  โดยการติดโปสเตอร์ตามห้องเรียนและการชมวิดิ
ทศัน์  
 

ผลการดําเนินงาน  
จากการประเมินผลการดาํเนินงาน   พบวา่ 
1. นกัเรียนร้อยละ 85.83 มีนํ0าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ ์
2. นกัเรียนร้อยละ 95 มีทกัษะการเคลื�อนไหวตามวยั 
3. นกัเรียนร้อยละ 98.33 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
4. นกัเรียนร้อยละ 91.67สามารถหลีกเลี�ยงต่อสภาวะที�เสี�ยงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และสิ�งเสพติด 

 
มาตรฐานที3 2 เด็กมีพฒันาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื�อให้ผูเ้รียนบรรลุตามตัวบ่งชี0 ของ
มาตรฐานที� 2 โดยดาํเนินการดงันี0  

2.1 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที�ดีต่อตนเอง 
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โรงเรียนจดัให้มีเครื�องเล่นสนามเพื�อให้นกัเรียนไดอ้อกกาํลงักาย ฝึกเล่นร่วมกนัและผอ่นคลายซึ�งเป็น
การช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ให้นกัเรียนมีความรู้สึกดีต่อตนเองในห้องเรียน มีของเล่นหลากหลายตามมุมต่างๆ  
เป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัอารมณ์ตนเองเช่น อารมณ์สนุกสนาน เสียใจ ผิดหวงั ฝึกให้รู้จกัแบ่งปันของเล่น   การ
เล่นทาํให้นกัเรียนมีความร่าเริงแจ่มใสทั0งกิจกรรมเสรีตามมุมและเล่นสนาม นอกจากนั0นครูจดักิจกรรมให้นกัเรียน
ลงมือปฏิบติัจริงเพื�อใหเ้กิดความภูมิใจในความสามารถของตน เช่นกิจกรรม ประกอบอาหาร หรือการแสดงบทบาท
สมมติ ตามหน่วยการเรียน 

 2.2 มีความมั�นใจและกลา้แสดงออก 
      โรงเรียนจัดให้มี “เวทีคนเก่ง” เพื�อฝึกให้นักเรียนมีความมั�นใจกล้าแสดงออกเป็นผูน้ําทําท่าทาง

ประกอบเพลงให้เพื�อนปฏิบติัตามหลงัเคารพธงชาติ  ครูสร้างบรรยากาศในชั0นเรียนให้นกัเรียนทาํกิจกรรมร่วมกนั
ในการอ่านหนังสือ การเล่านิทาน หรือเล่าประสบการณ์ที�พบเห็นในชีวิตประจาํวนั ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอ่าน      
ฝึกพูดเพื�อให้เกิดความมั�นใจ  รวมทั0งการจดักิจกรรมให้นกัเรียนแสดงออกถึงความกตญัgูต่อบุพการีในวนัแม่และ
วนัพ่อแห่งชาติที�นักเรียนกล่าวขอ้ตั0งใจที�จะทาํความดี  และฝึกให้นกัเรียนแสดงออกในการร้องเพลง การท่องคาํ
คลอ้งจองประกอบท่าทาง เป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออกอย่างมีสาระ  การจดัประสบการณ์แบบปฏิบติัการ
ทดลองเป็นการฝึกให้นักเรียนนําเสนอสิ� งที�ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล   นอกจากนี0 การให้นักเรียนนาํเสนอสิ� งที�ได ้    
สืบคน้หาข้อมูลเกี�ยวกบัการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ทั0 งในชั0นเรียนและในงานนิทรรศการของ
โรงเรียนซึ�งเป็นการสร้างความมั�นใจในตนเองและสร้างความเป็นผูน้าํใหแ้ก่นกัเรียน 

 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
      ครูจดักิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ใหน้กัเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ผา่นการเรียนรู้เช่นวิชาศิลปะ

ที�ตอ้งใชส้มาธิในการทาํงาน กิจกรรมโยคะ เป็นตน้ ในกิจกรรมกลุ่มครูฝึกให้นกัเรียนเขา้ใจในเหตุผลของการปฏิบติั
แบบมีกติกา นกัเรียนจะเรียนรู้ที�จะไม่เอาแต่ใจตนเอง รู้จกัการใหผู้อื้�นและรู้จกัการรอคอย  ในกิจวตัรประจาํวนัของ
นกัเรียนครูจะสอดแทรกความมีวินยัในตนเองเช่นการเดินตามลาํดบัแถว  การรับนมไปดื�ม  การเติมอาหารเป็นตน้ 
นอกจากนี0 ในกิจกรรมวนัปิดภาคเรียนที�ครูฝึกให้นักเรียนรู้จกัควบคุมตนเองและรู้บทบาทของตนในการปฏิบติั
กิจกรรมตามลาํดบัก่อน-หลงั นกัเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4 ชื�นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื�อนไหวและรักธรรมชาติ 
       นกัเรียนไดเ้รียนรู้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในวิชาดนตรีไทย ดนตรีสากลและพลศึกษาวิชาละ 1 คาบต่อ

สัปดาห์ ครูจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นกัเรียนทศันศึกษาธรรมชาติภายในโรงเรียนตามหน่วยการเรียนรู้จาก
แผนการจัดประสบการณ์   นักเรียนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนเรื� องธรรมชาติและสิ� งแวดล้อมที�ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนรักธรรมชาติและตระหนักถึงความสําคัญของสิ� งแวดล้อมในวนั 
“สิ�งแวดลอ้มโลก” 
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินผลการดาํเนินงาน   พบวา่ 

 1. นกัเรียนร้อยละ 100 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที�ดีต่อตนเอง 
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 2. นกัเรียนร้อยละ 100 มีความมั�นใจและกลา้แสดงออก 
 3. นกัเรียนร้อยละ 99.17 ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้เหมาะสมกบัวยั 
 4. นกัเรียนร้อยละ 98.33 ชื�นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื�อนไหว และรักธรรมชาติ 
 
มาตรฐานที3 3 เด็กมีพฒันาการทางด้านสังคม 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเสริมต่างๆ  เพื�อให้บรรลุตามตัวบ่งชี0 ของ
มาตรฐาน ที� 3  โดยดาํเนินการดงันี0  

3.1 มีวนิยัรับผดิชอบเชื�อฟังคาํสั�งสอนของพอ่ แม่ ครูอาจารย ์ 
      นักเรียนได้รับการปลูกฝังความกตญัgู รู้คุณพ่อ แม่ ครูอาจารย ์ผ่านกิจกรรมต่างๆที�แสดงให้เห็นถึง

ความสําคญั ความหมาย พิธีกรรม เช่น กิจกรรมวนัไหวค้รู พิธีเทิดพระคุณแม่ และพิธีเทิดพระคุณพ่อ เป็นต้น 
นกัเรียนไดรั้บการฝึกมารยาท การทาํความเคารพรูปแบบต่างๆ ไดฝึ้กฝนการกราบ การไหว ้การเดิน การมอบของ 
และฝึกความมีระเบียบวนิยั รับผิดชอบต่อตนเอง มาเขา้แถวเคารพธงชาติใหท้นัเวลา เดินเป็นระเบียบโดยปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง การขึ0นลงบนัได และมีการสร้างขอ้ตกลงและปฏิบติัร่วมกนัทั0งในห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องสมุด และ
ห้องรับส่ง นกัเรียนปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั ส่งการบา้นที�ไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนั เก็บและวางกระเป๋า รองเทา้ 
แกว้นํ0า จาน ชาม เขา้ที�ดว้ยตนเอง 

3.j  มีความซื�อสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
        ทุกเชา้วนัศุกร์นกัเรียนจะนาํเงินมาแบ่งปันให้ผูที้�ดอ้ยโอกาส โดยมีครูประจาํชั0นกระตุน้และบอกขอ้ดี

ของการเสียสละและนึกถึงผูอื้�น   ในวนัฉลองพระคริสตสมภพนกัเรียนทุกคนไดร่้วมรณรงคก์ารนาํตุ๊กตามาบริจาค
ให้โรงเรียนนอ้ง คุณครูไดส่้งเสริมความซื�อสัตยใ์นชั�วโมงจริยธรรมและการใชชีวิตประจาํวนั โดยนาํเพลงโตไปไม่
โกงที�นกัเรียนเตน้ออกกาํลงัในตอนเชา้มาพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมที�นกัเรียนควรปฏิบติั 

3.3  เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอื้�น  
         นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมและทาํงานร่วมกบัผูอื้�นในกิจกรรมที�โรงเรียนจดัขึ0น เช่น กิจกรรมวนัวิชาการ 
ซึ� งปีนี0 มุ่งเนน้ในประเด็น ใจเมตตาร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเพื�อนมนุษย ์กิจกรรมวนั Family Day โดยมีผูป้กครองเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม  ทุกๆวนัเวลาลงสนามเด็กเล่น นักเรียนรู้จกัแบ่งปันของเล่นและช่วยเหลือเพื�อนที�ประสบ
อุบติัเหตุ พาเพื�อนขึ0นมาห้องพยาบาล ในการเรียนรู้แบบ Project Approach มีการทาํงานเป็นกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 
ทาํให้นักเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้และการอดทนรอคอย การลาํดบัก่อนหลงั เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น 
  3.n ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที�ตนนบัถือ   
        กิจกรรม “มารยาทไทยในวยัเด็ก”เป็นกิจกรรมที�ใชป้ลูกฝังให้นกัเรียนปฏิบติัมารยาทไทยไดถู้กตอ้งตาม
กาลเทศะ เรียนรู้ถึงวฒันธรรมไทยที�แสดงออกถึงความเคารพต่อผูอื้�นอยา่งเหมาะสม และปฏิบติัตนตามศาสนาที�ตน
นบัถือ นกัเรียนที�เป็นคริสตชนไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามคาํสอนของพระเยซูเจา้ ในขณะที�นกัเรียนพุทธไดเ้รียนรู้และ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้  และนกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้วนัสําคญัและวฒันธรรมต่างๆร่วมกนั 
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เช่น การสวดมนต์ภาวนาก่อนรับประทานอาหาร การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา การร่วมกิจกรรมในวนั
เอกลกัษณ์ไทย ซึ� งนักเรียนได้เรียนรู้เกี�ยวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบติัตนต่อบุคคลและสถานที�ต่างๆ
การละเล่นของไทย รวมถึงอาหารไทยที�ควรรู้จกั  

 

ผลการดําเนินงาน   
  จากการประเมินพบวา่ 
  1. นกัเรียนร้อยละ 95 มีวนิยั รับผดิชอบ เชื�อฟังคาํสั�งสอนของพอ่ แม่ ครูอาจารย ์   
  2. นกัเรียนร้อยละ 100 มีความซื�อสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน    
  3. นกัเรียนร้อยละ 97.5 เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 
  4. นกัเรียนร้อยละ 97.5 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที�ตนนบัถือ 
 
 

มาตรฐานที3 4 เด็กมีพฒันาการทางด้านสติปัญญา 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื�อใหเ้ด็กบรรลุตามตวับ่งชี0ทั0ง k ของมาตรฐานที� n โดยดาํเนินการ  
ดงันี0    
  4.1 สนใจเรียนรู้สิ�งรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั0งใจ  และรักการเรียนรู้ 
       โรงเรียนสร้างบรรยากาศในชั0นเรียนเพื�อกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้  จดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคลื�อนไหวและจงัหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยมี Big Picture และ 
Reflection  เพื�อฝึกทกัษะในการตั0งคาํถามและตอบคาํถามสิ�งที�สนใจ  นอกจากนั0นเด็กๆได้เรียนรู้แบบโครงการ 
(Project Approach) เรียนรู้สิ�งที�สนใจอยากรู้  และเรียนรู้การสืบคน้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัดว้ยความมุ่งมั�น  
และกิจกรรมมุมต่างๆในห้องเรียนเพื�อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ เช่น มุมบล็อค  มุมธรรมชาติ      
มุมครัว มุมภาษา มุมคณิตศาสตร์ 
  4.2 มีความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัสิ�งต่างๆที�เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
       ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลักการของ See – Judge – Act ด้วยกรอบความคิดแบบ 
Induction โดยใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ก่อนนาํไปสู่สาระการเรียนรู้  ทาํให้เด็กๆเกิดความคิดรวบยอดเหมาะสม
กบัวยั  
  4.3 มีทกัษะทางภาษาที�เหมาะสมกบัวยั  
       การฝึกทกัษะทางภาษาดว้ยกิจกรรมสนทนาระหว่างเด็กกบัครูในช่วงเริ�มตน้กิจกรรมของแต่ละวนัใน
หวัขอ้เกี�ยวกบัการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัและเหตุการณ์พิเศษของแต่ละวนั  การเล่าเรื�องจากประสบการณ์เดิมใน
แต่ละเรื�องที�ไดเ้รียนรู้  เป็นโอกาสที�นกัเรียนจะไดน้าํเสนอความคิดและปรับการใช้ภาษาไดถู้กตอ้งและเหมาะสม  
นอกจากนี0 ยงัมีกิจกรรมรักการอ่านเพื�อฝึกการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังจากหนงัสือที�เด็กสนใจ และเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดส้นทนาตอบคาํถามเกี�ยวกบัเรื�องราวในหนงัสือ  เป็นการฝึกทกัษะการสื�อสารและสะทอ้นความคิดและ
ความรู้สึก  นอกจากนี0แลว้ยงัมีกิจกรรมยมืหนงัสือกลบับา้น  ซึ� งเด็กๆสามารถเลือกหนงัสือที�สนใจไปอ่านที�บา้น 
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ร่วมกบัผูป้กครองเป็นการสร้างสัมพนัธ์ที�ดีในครอบครัว   
  4.4 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
        ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ Project Approach ทําให้เด็กๆได้พัฒนาความสามารถในการคิด  
แกปั้ญหา  และเชื�อมโยงกบัการใชชี้วติจริง  นอกจากนี0ไดจ้ดัการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรมที�ง่ายๆดว้ยสื�อการเรียนรู้ที�
หลากหลาย  มีกิจกรรมพฒันาทกัษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์และกิจกรรมการทดลอง  ให้เรียนรู้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  รู้จกัการสังเกต  คาดคะเน  ลงมือทาํ  จดบนัทึก  และนาํเสนอไดเ้หมาะสมกบัวยั 
  4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 
       มีการจัดกิจกรรมที� มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระผ่านการคิดริเริ� มสร้างสรรค์ตาม
จินตนาการของตนเอง  ซึ� งเด็กๆมีโอกาสเลือกทาํกิจกรรมที�ตนเองสนใจอยา่งนอ้ยวนัละ 1 - 2 กิจกรรม เช่น 
  - กิจกรรมวาดภาพระบายสี สีนํ0 า สีเทียน สีดินสอ ได้แก่ หยดสี เป่าสี ระบายสี จุ่มสี ละเลงสีด้วยมือ 
  - กิจกรรมปั0 น ไดแ้ก่ ปั0 นแป้ง ปั0 นดินนํ0ามนั 
  - กิจกรรมประดิษฐจ์ากเศษวสัดุต่างๆและของเหลือใช ้ไดแ้ก่ ประดิษฐจ์านกระดาษ ประดิษฐก์ระทงใบตอง 
ประดิษฐจ์ากแกนกระดาษ ประดิษฐจ์ากเศษผา้ 
 

ผลการดําเนินงาน 
  จากการประเมินผลการดาํเนินงาน  พบวา่ 
  f. นกัเรียนร้อยละ 95 สนใจเรียนรู้สิ�งรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั0งใจ  และรักการเรียนรู้ 
  j. นกัเรียนร้อยละ 92.5 มีความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัสิ�งต่างๆที�เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
  3. นกัเรียนร้อยละ 93.33 มีทกัษะทางภาษาที�เหมาะสม 
  4. นกัเรียนร้อยละ 92.5 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  5. นกัเรียนร้อยละ 91.67 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที3 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที3อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื�อให้ผูเ้รียนบรรลุตามตวับ่งชี0 ของ
มาตรฐานที� 5 โดยดาํเนินการดงันี0  

5.1 ครูเขา้ใจปรัชญา   หลกัการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้น      
การจดัประสบการณ์ 
  ครูศึกษาหลกัสูตรปฐมวยั ทาํความเข้าใจในปรัญญา หลกัการ เป้าหมาย สาระการเรียนรู้ และเชื�อมโยง
ความรู้ ความเขา้ใจสู่การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้   ครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและการ
เขียนบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคลในแบบบนัทึกพฤติกรรม และมีการประเมินพฒันาการตามหวัขอ้
ต่างๆในแบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน   ทั0งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ภาคเรียนละ    
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3 ครั0 ง 
 5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที�สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั และสามารถจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที�หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 ครูจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ตรงตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�
น่าสนใจ กระตุน้ทกัษะกระบวนการคิด เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือกทาํกิจกรรมที�สนใจ และ มีสื�อการเรียนรู้  ใบ
งาน ที�หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
          ครูทาํการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวยัและจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ที� เน้นนักเรียนเป็นสําคญั 
ครอบคลุมพฒันาการทั0ง 4 ดา้น  ผ่านกิจกรรมรวมพลงัสร้างสรรค์การเรียนรู้    โดยใช้การสอนแบบ MDLC ผ่าน
กระบวนการ See-Judge-Act ที�เป็นกระบวนการสอนอย่างเป็นขั0นตอน ทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่าเรียนอะไร 
เรียนรู้ได้อย่างไร ซึ� งเด็กแต่ละคนจะมีการเรียนรู้ได้แตกต่างกนั และไตร่ตรองสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ เพื�อสรุปองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง 
  5.3 ครูบริหารการจดัชั0นเรียนที�สร้างวนิยัเชิงบวก  
             ครูบริหารจดัการชั0นเรียนดว้ยการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ มีมุมการเรียนรู้ที�สอดคลอ้ง
ตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ  ให้เด็กเกิดความอบอุ่น และไวว้างใจ เป็นการสร้างสัมพนัธภาพที�ดีระหว่างครูกบัเด็ก 
เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผูส้ร้างขอ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนั เพื�อให้เด็กสามารถปฏิบติัตามกติกาที�ตนเองมีส่วนร่วม  
สร้างให้เด็กมีวินยัในตนเอง โดยที�ทุกคนจะตอ้งช่วยกนัในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องนํ0 า 
และลานเล่น ปฏิบติัเป็นกิจวตัรประจาํวนัในการเก็บและเรียงกระเป๋า รองเทา้เขา้ที�ดว้ยตนเอง  ซึ� งครูจะแสดงความ
ชื�นชมเมื�อเด็กๆสามารถปฏิบติัตามกฏเกณฑแ์ละมีพฤติกรรมที�เหมาะสม  

5.4 ครูใชสื้�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  
      ครูใช้สื� อการเรียนรู้ที�สอดคล้องกบัแผนการจดัประสบการณ์ เพื�อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่วมในการนาํสื�อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น สื�อของจริง ของจาํลอง 
หนงัสือ จากบา้นมาแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกบัเพื�อนๆนอกจากนี0 โรงเรียนยงัส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยขีอง
ครู สนบัสนุนให้ครูคน้ควา้ความรู้เพิ�มเติมผา่นระบบ Internet  มีการติดตั0งเครื�อง Projector ในห้องเรียน เพื�อให้ครู
ใชเ้ป็นสื�อในการสอน ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เพิ�มมากขึ0น เป็นไปตามการสอนในแนวทาง Teach Less Learn More  
การจดัอบรมการใชโ้ปรแกรมต่างๆที�ฝ่าย IT จดัขึ0น ทาํให้ครูสามารถสร้างสื�อการจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสม และนาํ
เทคโนโลยมีาใชก้บันกัเรียนเพิ�มมากขึ0น  

5.5 ครูมีการสังเกตและเขียนบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล   
      มีการเขียนประเมินพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนลงในสมุดบอกข่าวเล่าเรื�อง เพื�อเป็นการสื�อสารให้

ผูป้กครองไดท้ราบวา่ลูกมีพฒันาการเป็นอยา่งไรภาคเรียนละ 1ครั0 ง  มีการประเมินพฒันาการตามหัวขอ้ต่างๆ ภาค
เรียนละ  3 ครั0 ง  รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มาเยี�ยมชมหอ้งเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั0 ง และสรุปรายงาน
ผลการพฒันาของเด็กแก่ผูป้กครองเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นร่วมกนักบัครู 
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ครูได้วางแผนและปรับปรุงจดัระบบการประเมินพฒันาการเด็กให้ครอบคลุมพฒันาการทั0 ง 4 ด้านคือ 
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติปัญญา เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยมีการบนัทึกพฒันาการ และ
พฤติกรรมของเด็ก สรุปความกา้วหน้าและส่งเสริมพฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคล โดยมีการรายงานผูป้กครอง
เป็นระยะ 

5.6 ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ที�ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการจดัประสบการณ์ 
      ครูมีงานวิจยัในชั0นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื�อง มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการทาํวิจยัที�เป็น Best 

Practice ระหวา่งครูผูส้อน และนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาเด็กและปรับปรุงการจดัประสบการณ์อยา่งต่อเนื�อง 
5.7 ครูจดัสิ�งแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา   

       โรงเรียนไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มที�เอื0อต่อการเรียนรู้ เพื�อกระตุน้ความสนใจของเด็ก ในห้องเรียนจะมีพื0นที�
เหมาะสมกบักิจกรรมที�ครูกบัเด็กๆ ร่วมกนัจดัมุมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ มีสื�อ วสัดุ
อุปกรณ์หลากหลาย ที�ส่งเสริมพฒันาการของเด็กได้ครอบคลุมทั0 งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เหมาะสมตามวยัและมีความปลอดภยั 

5.8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัเด็กและผูป้กครอง 
      ครูแสดงความรู้สึกที�ดีต่อเด็กและผูป้กครอง สอบถามและรับฟังความคิดเห็น พูดคุยดว้ยความเป็นมิตร 

แสดงนํ0 าใจไมตรี ยิ0มแยม้ แจ่มใส อยา่งสมํ�าเสมอ เปิดโอกาสให้ผูป้กครองแลกเปลี�ยนขอ้มูลเกี�ยวกบัเด็กเพื�อร่วมกนั
ปรับพฤติกรรมและพฒันาเด็ก และจดัให้มีผูป้กครองเครือข่าย เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที�เสริมในหน่วย
การเรียนรู้ต่างๆใหก้บันกัเรียน   

5.9 ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถ ในดา้นการศึกษาปฐมวยั 
     โรงเรียนมีการคดัเลือกครูที�มีวุฒิ และความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั สามารถเชื�อมโยง

หลกัสูตรสู่กระบวนการจดักิจกรรมประสบการณ์ และจดัให้ครูไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนื�องดว้ยการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ อบรม และสัมมนา ทั0งในและนอกโรงเรียน เพื�อนาํมาพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถและนาํมาจดั
กิจกรรมใหเ้กิดความหลากหลาย และกระตุน้ความสนใจของเด็กมากขึ0น 

5.10 ครูจดัทาํสารนิทศัน์และนาํมาไตร่ตรองเพื�อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก     
        ครูมีการจดัทาํขอ้มูลที�แสดงใหเ้ห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พฒันาการของเด็กทั0งทางดา้นร่างกาย  

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการทาํกิจกรรม ทั0งรายบุคคลและรายกลุ่ม ที�มีการบนัทึกเป็นระยะๆ และนาํ
ขอ้มูลที�ไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก อยา่งต่อเนื�อง 
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินผลการดาํเนินงาน   พบวา่ 
1. ครูร้อยละ 100 เขา้ใจปรัชญา หลกัการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 
2. ครูร้อยละ 100 จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและสามารถ 

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�หลากหลาย   สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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3. ครูร้อยละ 100 บริหารจดัการชั0นเรียนที�สร้างวนิยัเชิงบวก 
4. ครูร้อยละ 88.89 ใชสื้�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  
5. ครูร้อยละ 100 ใชเ้ครื�องมือวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลาย และสรุปรายงานผลการ

พฒันาของเด็กแก่ผูป้กครอง 
6. ครูร้อยละ 100 ทําวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที�ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ 

จดัประสบการณ์ 
7. ครูร้อยละ 100 จดัสิ�งแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  
8. ครูร้อยละ 88.89 มีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัเด็กและผูป้กครอง 
9. ครูร้อยละ 100 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และได้รับการสนับสนุนความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวยัดว้ยการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 20 ชั�วโมง/ปี 
10. ครูร้อยละ 100 จดัทาํสารนิทศัน์และนาํมาไตร่ตรองเพื�อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

 
มาตรฐานที3 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที3อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

วธีิการพฒันา 
ผูบ้ริหารได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�ในการบริหารจดัการศึกษาตามตวับ่งชี0 ทั0 ง 6 ที�กาํหนดไวใ้น

มาตรฐานที� 6 ดงันี0  
 6.1 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
       ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ ปรัชญา แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยัได้อย่าง
ชัดเจน จึงกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวยัเพื�อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีการประชุมชี0 แจง
แนวนโยบายแก่ผูป้กครองเพื�อสร้างความเขา้ใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 6.2 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเริ�มที�เนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั  
        ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ  มีวิสัยทศัน์  ริเริ�มนาํแนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการจดัการศึกษานาํสู่ศตวรรษ    
ที� 21 สามารถบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการวเิคราะห์   สังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ 
สู่การวางแผนพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั เพื�อเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเกิดการพฒันา
ครบทั0ง 4 ดา้น ดว้ยการจดัอบรมบุคลากร และให้ความช่วยเหลือ กระตุน้ครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพฒันา
คุณภาพเด็กปฐมวยั  

6.3 ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคิด 
ทั0งดา้นวชิาการและการจดัการ     
       ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสใหค้รู เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งในการให้ขอ้มูล ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดแนวทางพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน มีการดาํเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพฒันา และใชข้อ้มูลจากการประเมิน หรือผลงานวิจยัมาใช้ใน
การบริหารจดัการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน เช่น การกาํหนดโครงสร้างของการบริหาร กาํหนดบทบาทและ
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หน้าที�ของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน มีการแต่งตั0งบุคลากรในการปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ   เพื�อเป็นแบบอยา่งใหบุ้คลากรนาํไปใชใ้นการ
พฒันาผูเ้รียน  
 6.4 ผูบ้ริหารสามารถจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
       ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี โดย
เปิดโอกาสให้ผูเ้กี�ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย ความสําเร็จ และร่วมรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ที� เนน้การทาํงานเป็นทีม มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตาม
โครงการและงานที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ตลอดจนมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ทาํใหบุ้คลากรมีความรู้สึกมั�นคงในอาชีพ และปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
      โรงเรียนกาํหนดแผนการพฒันาครูและบุคลากรอยา่งชดัเจน เพื�อใหบุ้คลากรมีความรู้  ความสามารถ  มี 

การนิเทศติดตามงานเป็นระยะ   จดัให้มีการอบรม / สัมมนาครูทั0งทางดา้นวิชาการและจิตวญิญาณของความเป็นครู 
รวมทั0งเปิดโลกทศัน์ของครูโดยสนับสนุนบุคลากรให้ไปทศันศึกษา เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการสอนของครู  ให้
ความสําคญัแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ มีการติดตาม กาํกบั ประเมิน และนําผลการประเมินไป
พฒันาหรือปรับปรุงศกัยภาพของครูและบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง  
 6.6 ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํ   คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพและ
เตม็เวลา 

      ผูบ้ริหารสามารถให้คาํแนะนาํ   คาํปรึกษาทางวิชาการ  และเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยั   ส่งเสริม
ให้ครูพฒันาและเลือกใช้สื�อการเรียนรู้ที�เหมาะสม สนบัสนุนให้ครูปฐมวยัไดศึ้กษาดูงานและเขา้รับการอบรมเพื�อ
นาํมาใช้ในการปรับกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพจริง 
กาํหนดใหค้รูทาํวจิยัและนาํผลการวจิยัไปพฒันาอยา่งต่อเนื�อง  

6.7 เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
       ในทุกภาคเรียนโรงเรียนจะมีการประเมินความพึงพอใจในการจดัการศึกษา ซึ� งมีการประเมินใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น ในระดบัปฐมวยั จะมีแบบประเมินความพึงพอใจให้ผูป้กครองประเมิน ส่วนนกัเรียนเก่าฯ 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยมีการประชุม อภิปรายและสรุปผลการ 
จดัการศึกษาของโรงเรียนออกมาในรูปของรายงานการประชุม 
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินผลการดาํเนินงาน และประเมินความพึงพอใจในการดาํเนินการ  พบวา่ 

 1. ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ในระดบัดีมาก 
 2. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเริ�มที�เนน้การพฒันาเด็กปฐมวยัในระดบัดีมาก 
 3. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือการวจิยัเป็นฐานคิดทั0งดา้น
วชิาการและการจดัการ ในระดบัดีเยี�ยม 
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 4. ผูบ้ริหาร สามารถจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ใน
ระดบัดีเยี�ยม 
 5. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ ในระดบัดีเยี�ยม 
 6. ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํ  คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพและเต็ม
เวลา ในระดบัดีมาก 
 7. ร้อยละ 93.39 ของผูป้กครองและ ชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัดีมาก 

 
มาตรฐานที3 7 แนวการจัดการศึกษา 

วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ เพื�อให้ผูเ้รียน
บรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งชี0ทั0ง 5 ของมาตรฐานที� 7 ดงันี0  

7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและนาํสู่การปฎิบติัได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
             โรงเรียนมีการนําผลการวิเคราะห์  การดําเนินงานมาใช้ในการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร  โดยมี
ผูบ้ริหาร  ครู  ผูป้กครอง  และผูท้รงคุณวุฒิร่วมในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายของ
โรงเรียน  จดัทาํแผนการจดัประการณ์การเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัพฒันาการของนกัเรียน  และนาํเสนอหลกัสูตรกบั
คณะกรรมการโรงเรียน  มีการนิเทศ  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและสรุปผลตลอดปี 

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 
                   โรงเรียนมีระบบกลไกให้ผูเ้กี�ยวขอ้งเกิดความเขา้ใจในการจดัการศึกษาปฐมวยั  โดยแต่งตั0งผูรั้บผิดชอบ
การวางแผน  การตรวจสอบและการปรับปรุง  โดยจดัให้มีการประชุมครู  ประชุมผูป้กครอง  ประชุมเครือข่าย
ผูป้กครอง  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามาแตร์ฯ  มีการประชาสัมพนัธ์และสื� อสาร ระหว่างผูป้กครองและ
โรงเรียน ผา่นทางสมุดบอกข่าวเล่าเรื�อง  แบบสอบถาม  SMS  วารสาร MD  NEWS และWEBSITE ของโรงเรียน   

7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
      โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัให้แก่ ผูมี้

ส่วนเกี�ยวขอ้ง เฉพาะอย่างยิ�งผูป้กครอง โดยมีการประชุมปฐมนิเทศผูป้กครอง มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
ระหวา่งครูและผูป้กครองและเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้เยี�ยมชมห้องเรียน ทาํให้ผูป้กครองยอมรับในรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ของโรงเรียน  นอกจากนี0 โรงเรียนไดจ้ดัทาํ CD ภาคเรียนละ 2 แผน่เพื�อให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถิ�น 
      โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้เครือข่ายผูป้กครอง และวิทยากรภายนอก เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื�อ
พฒันาทกัษะความรู้ที�หลากหลาย โดยมีการกาํหนดกิจกรรมอยา่งชดัเจน เช่น การจดักิจกรรมเสริมความรู้ในหน่วย
การเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามยั   กิจกรรมสังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยกนั  การจดันิทรรศการ  
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การจดังานวนัเอกลกัษณ์ไทย และกิจกรรม Family Day เป็นตน้ ซึ� งจะมีการประเมินผลการดาํเนินและนาํผลที�ไดไ้ป
พฒันาปรับปรุงการจดักิจกรรมต่อไป 

7.5 จดัสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อพฒันาการเด็กอยา่งรอบดา้น 
              โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียนที�มีสื�อการเรียนการสอนครบทุกดา้น  มีห้องสมุดที�มีหนงัสือหลากหลายและ
เพียงพอ  มีห้องเอนกประสงคส์ําหรับเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากล  มีสนามเด็กเล่นที�จดัเป็นสัดส่วน เครื�องเล่นอยู่
ในสภาพที�ใชก้ารไดดี้และปลอดภยั  มีหอ้งพยาบาลที�สะอาดในการใหบ้ริการแก่นกัเรียน สิ�งแวดลอ้มและธรรมชาติ
โดยรอบของโรงเรียนเอื0อต่อการเรียนรู้   

 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการประเมินผลการดาํเนินงาน พบวา่ 
 f. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสามารถนาํสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัดีเยี�ยม 
 j. ระบบและกลไกของโรงเรียนที�สร้างการมีส่วนร่วมจากผูป้กครองและชุมชน มีประสิทธิภาพในระดบั   
ดีมาก 
 x. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมของโรงเรียน ในระดบัดีเยี�ยม 
 n. โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย ในระดบัดีเยี�ยม 

5. สิ�งอาํนวยความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน เอื0อต่อการพฒันานกัเรียน 
อยา่งรอบดา้น ในระดบัดีมาก 
 
มาตรฐานที3 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที3กําหนดในกฎกระทรวง 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใชห้ลกัการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน  นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน
และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง มีการแต่งตั0งคณะกรรมการรับผิดชอบดาํเนินการให้บรรลุตามตวับ่งชี0 ในมาตรฐานที� 8 
ดงันี0  

8.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
      โรงเรียนแต่งตั0งคณะทาํงานในการจดัทาํขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพที�พึงประสงค์ และ

มาตรฐานที�ต้องการให้เกิดขึ0 น เพื�อใช้เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานคุณภาพเด็กตาม
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานตน้สังกดั และอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิก ทั0งนี0 โดยคาํนึงถึงศกัยภาพของเด็ก ศกัยภาพของโรงเรียน บริบทของชุมชนและทอ้งถิ�น ดว้ยการจดัประชุม
คณะทาํงานกาํหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละมาตรฐาน และเพื�อให้เห็นการพฒันาอยา่งชดัเจน โรงเรียนจึง
กาํหนดมาตรฐานที�ต่อเนื�อง x ปี คือ ปีการศึกษา 2558 – 2560 เป้าหมายความสาํเร็จของแต่ละมาตรฐานที�กาํหนดขึ0น
ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นาํมาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ พร้อมทั0งประกาศให ้
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ผูเ้กี�ยวขอ้งทั0งภายในและภายนอกรับทราบอยา่งทั�วถึง 
8.2 จดัทาํและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  
        โรงเรียนมีการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
วธีิการ งบประมาณ และผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน สอดรับกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายที�โรงเรียนกาํหนดไว ้โดย
มีการกําหนดกรอบเวลาของการดําเนินงาน 5 ปี (ปี 2556 -2560) เพื�อใช้เป็นกรอบในการดาํเนินงาน ผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ และมีการนาํแผนสู่การปฏิบติัตามกรอบ
ระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ ปีการศึกษา 2558 นี0  เป็นปีที� 3 ของการดาํเนินการตามกรอบของแผนพฒันาโรงเรียน ซึ� ง
โรงเรียนตระหนกัเสมอวา่ พนัธกิจที�สาํคญัของโรงเรียนในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  เป็นสิ�งที�ทุก
ฝ่ายตอ้งมีส่วนร่วมเพื�อให้ดาํเนินการจนบรรลุผล ดงันั0นการดาํเนินงานที�สะทอ้นความสําเร็จที�ชดัเจน คือ        การ
จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ   และกาํหนดปฏิทินการนาํแผนปฏิบติัการประจาํปีไปสู่การปฏิบติัตามกรอบเวลาที�โครงการ / กิจกรรม
นั0นๆ กาํหนดไว ้ โดยมีการกาํกบั  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และจดัทาํรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
 8.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ 
       โรงเรียนมีการแต่งตั0งผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํระบบสารสนเทศ และใช ้IT ในการจดัการระบบขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน  ครอบคลุมทั0งดา้นการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคลากร 
และการบริหารงานทั�วไป รวมทั0งงานสนบัสนุนอื�น ๆโดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ขอ้มูลจึงเป็น
ปัจจุบันพร้อมให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที�เกี�ยวข้องกับโรงเรียนให้แก่
ผูป้กครองและผู ้เกี�ยวข้องในหลากหลายวิธี ได้แก่ การสื� อสารผ่านทางวารสารของโรงเรียน  ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ทาง SMS และทาง Website ของโรงเรียน ซึ� งนักเรียน ผูป้กครองและครูสามารถเขา้ไป
ติดตามข่าวสารทาง website ได้ตลอดเวลา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น 
เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลไปพฒันางานสารสนเทศของโรงเรียนต่อไป  
 8.4  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         โรงเรียนมีการดาํเนินการติดตามตรวจสอบความกา้วหน้าของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนและประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั โดย
กาํหนดคณะกรรมการที�ประกอบดว้ยผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ หัวหน้างานปฐมวยั ในการรับผิดชอบดาํเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัทั0งระดบับุคคลเป็นระยะๆ และระดบัสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั0 ง 
และกาํหนดคณะกรรมการที�ประกอบดว้ยครูที�รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ประเมินคุณภาพภายใน ดว้ยวิธีการ
และเครื�องมือที�หลากหลาย กรรมการบริหารโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียน   พร้อมทั0งให้ขอ้เสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื�อปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี0 มีการเตรียมการและพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ� งในปีการศึกษานี0  โรงเรียนได้รับการการตรวจติดตาม
ประเมินผลการจดัการศึกษาโ รงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา จากสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ  การส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เมื#อวนัพฤหสับดีที# _a กรกฎาคม พ.ศ. _\\b    
 8.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและภายนอกไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเนื�อง 

โรงเรียนนาํผลจากการประเมินตนเองจากปีที�ผา่นๆมา  และผลการประเมินภายในจากหน่วยงานตน้สังกดั  
รวมทั0งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที� x จากสมศ. มาวเิคราะห์และประมวลผล เพื�อเลือกสรรขอ้มูลไปใชใ้น
การปรับปรุงและพฒันา ซึ� งครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนทั0ง 4 ดา้น โดยจดัให้มีการประชุมและใชก้ระบวนการ 
Continue - Start - Stop ถึงสิ� งที�จะต้องดาํเนินการ เพื�อนํามาวางแผนในการบริหารจดัการศึกษาในปีต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นที�พึงพอใจของทุกฝ่าย 
 8.6 จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
       โรงเรียนจดัทาํรายงานประจาํปีซึ� งเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในที�มีการประเมินอตัลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิกควบคู่กนัไป เป็นการสะทอ้นถึงคุณภาพผูเ้รียนและผลสําเร็จของการบริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียน โดยใช้แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพื�อการประกนัคุณภาพภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที�มีสาระครอบคลุมการดาํเนินงานของโรงเรียน ความสําเร็จ ชื�อเสียง อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์
ของโรงเรียน โดยความร่วมมือในการดาํเนินการของบุคลากรทุกฝ่าย และนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนใหค้วามเห็นชอบ เพื�อนาํเสนอหน่วยงานตน้สังกดั และเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
 

ผลการดําเนินการ 
 โรงเรียนได้ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง โดยใช้หลกัการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรทุกฝ่าย ทั0งชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง สะทอ้นถึงคุณภาพผูเ้รียนและผลสําเร็จของการบริหาร 
จดัการศึกษาที�แสดงถึงอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  ตรงตามตวับ่งชี0ดงันี0  
 1. การจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความชัดเจน ทุกมาตรฐานมีการกาํหนดค่าเป้าหมาย
ความสาํเร็จอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
 2. การจดัทาํและดาํเนินการตามแผนการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยูใ่น
ระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
 3. การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอยู่
ในระดบัคุณภาพดีมาก 
 4. การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานตน้สังกดั (สช) อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 5. นาํผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื�อง
อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
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 6. จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ� งประกอบดว้ยสาระสําคญัครอบคลุม                
การดาํเนินงานของโรงเรียน อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที3 9 สถานศึกษามีการสร้าง   ส่งเสริม   สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมต่างๆ และพฒันาแหล่งเรียนรู้ เพื�อให้

ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งชี0  ของมาตรฐานที� 9 ดงันี0   
 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
  โรงเรียนจดัการเรียนการสอนที� เน้นนักเรียนเป็นสําคญัเพื�อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวยั       
โดยจดัแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนที�ประกอบด้วยมุมต่างๆเพื�อให้นกัเรียนเลือกเรียนรู้อย่างอิสระ เช่น มุมภาษา              
มุมคณิตศาสตร์ มุมบล็อค มุมศิลปะ มุมธรรมชาติน่ารู้ และแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน เช่น หอ้งสมุด บริเวณสถานที�
รอบโรงเรียน ลานเล่นและสนามเด็กเล่น  เพื�อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการเล่น  การทดลอง  นอกจากนั0นแล้ว
โรงเรียนได้จดักิจกรรมโยคะเพื�อสุขภาพและกิจกรรม Brain Gym  เพื�อให้เด็กได้พฒันาสมองและสมาธิในการ
ทาํงาน  สามารถบริหารร่างกายและจิตใจใหมี้ความมั�นคงและผอ่นคลายความตึงเครียด  และเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ที�สนใจเรียนในโครงการแหล่งเรียนรู้ในเวลาหลงัเลิกเรียน โดยเลือกเรียนตามที�ตนเองสนใจ เช่น กิจกรรมสนุกคิด
วิทยใ์นครัว  เรียนรู้อาหารผ่านคณิตวิทย ์ ดนตรีครื0 นเครงบรรเลงงานประดิษฐ์  สนุกกบัสี  Science Experiments 
through English  และ Amazing Number through English   
 โรงเรียนได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายใน เช่น การเรียนรู้จากครูด้วยกนัเองที�เป็น Best Practice  กิจกรรม Professional  Development  กิจกรรมการ
ฟื0 นฟูจิตใจและจิตอิสระ   และจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยส่งบุคลากรไปรับการอบรมและสัมนาตามที�หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้งจดัขึ0น ตลอกจนศึกษาดูงานทั0งในประเทศและต่างประเทศ  

9.2 มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน
และองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง   
  โรงเรียนมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  มีการประชุมครูแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์กนัระหวา่งครูในระดบัชั0นและต่างระดบัชั0น  สําหรับการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน โรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลยัเป็นแกนนาํของโครงการ Thai school of Excellence  ให้กบัครูอนุบาลในโรงเรียนกทม.ที�ร่วม
โครงการได้มาศึกษาดูงาน และโรงเรียนมีการสื�อสารแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวเพื�อการ
พฒันาเด็กให้ไปในทิศทางเดียวกนั  โดยสื�อสารผ่านทางสมุดบอกข่าวเล่าเรื� อง จดหมาย วารสาร MD News และ 
Website ของโรงเรียน  นอกจากนี0 มีการจดัประชุมผูป้กครองและ เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมสําหรับเด็กๆ  มีสมาคมผูป้กครองและครู สมาคมนักเรียนเก่าฯ  และเครือข่ายผูป้กครองช่วงชั0นปฐมวยั
สนบัสนุน  และร่วมจดักิจกรรมในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัปฐมวยั 
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ผลการดําเนินงาน 

จากการประเมินผลการดาํเนินงาน  พบวา่ 

  1.โรงเรียนดาํเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กๆ ทุกโครงการและกิจกรรม 
ที�จดัขึ0นส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดีมาก 

2.โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั0งภายในและภายนอกเพื�อนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์และเผยแพร่
ความรู้  เป็นที�พึงพอใจของชุมชนและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง ในระดบัดีเยี�ยม 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที3 10  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวสัิยทศัน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 
วธีิการพฒันา 
 การจดัการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนด ทั0งนี0 เป็นผลมาจาก
การที�โรงเรียนไดด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี0  
 10.1 จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทศัน์ และจุดเน้นการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัมีอตัลกัษณ์ที�แสดงถึงความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน คือ  Serviam (รักและรับใช้)  
โดยมีการปลูกฝังให้นกัเรียนมี Serviam ตั0งแต่ระดบัชั0นอนุบาลผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแบ่งปันฉนัพี�นอ้งที�
นกัเรียนไดน้าํเงินมาบริจาคให้แก่ผูย้ากไร้เป็นประจาํทุกวนัศุกร์     กิจกรรมวนัฉลองพระคริสตสมภพที�นกัเรียนได้
มีส่วนร่วมในการพูดเชิญชวนพี�ๆในระดบัชั0นประถมและมธัยมให้นาํตุ๊กตาและผา้ห่มมาบริจาคร่วมกนัเพื�อมอบแก่
เด็กที�ดอ้ยโอกาสในเทศกาลพระคริสตสมภพ     นกัเรียนระดบัชั0นอนุบาลยงัมีโอกาสร่วมแบ่งปันในกิจกรรมของ
นักเรียนระดับชั0 นอื�นๆ เช่น การแบ่งปันของมือสองร้าน Old Shop เพื�อขายในกิจกรรมยุวกาชาดสัมพนัธ์ของ
นกัเรียนชั0นประถมศึกษาปีที� 6   สนบัสนุนของรางวลัเกมที�นกัเรียนชั0นมธัยมศึกษาปีที� 3จดัขึ0น ในงานนิทรรศการ
ประจาํปี  การบริจาคของเล่นของใชใ้นงานวนัสวยไดกุ้ศล    นอกจากนี0ครูไดส้อดแทรกคุณค่าพระวรสารไวใ้นคาบ
การเรียนจริยธรรมคาํสอน   ในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ  และการปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนั   เช่น  การพาเพื�อนที�
เจบ็ป่วยไปหอ้งพยาบาล   การแบ่งปันของเล่น   การเป็นหวัหนา้ช่วยเหลือดูแลเพื�อนในหอ้งเรียน    

10.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
        ผลสาํเร็จของงานบรรลุตามปรัชญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ของโรงเรียน เป็นที�พึงพอใจของนกัเรียน ครู 

ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง  และเป็นที�ยอมรับของชุมชน สามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที�ดีในการผลิตบุคคลที�มี
คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ที�กาํหนดตามเป้าหมายของโรงเรียน   
 

ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรู้จกัการรักและรับใช้ (Serviam) ดาํเนินการสอดคล้องกบัเป้าหมาย  

วิสัยทศัน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั    ซึ� งการดาํเนินการเกิดขึ0นจากความมีส่วนร่วมของ
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ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร  ชุมชนและผูที้�เกี�ยวขอ้ง  ภายใตค้วามเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ส่งผลให้
เด็กมีทกัษะ คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์และจิตตารมณ์เซอร์เวยีมของการรักและรับใชต้ั0งแต่ยงัเล็ก อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม 

2. เด็กร้อยละ 95.83  บรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที�กาํหนดขึ0น  และร้อยละ 94.77  ของ
ผูที้�เกี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินการในระดบัดีเยี�ยม 
 
มาตรฐานด้านการส่งเสริม 
มาตรฐานที3 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื3อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ2น
วธีิการพฒันา 
 11.1 จดัโครงการ กิจกรรมเพื�อสนองตอบนโยบาย เกี�ยวกบัการจดัศึกษาปฐมวยั 

        ในการนาํนโ ยบาย สาํคญัในการขบัเคลื#อน เพื�อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั                      
โรงเรียนได้ดาํเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที�เหมาะสมกบัวยั สอดคล้องกบัแนวทางใ นการปฏิรูปการศึกษาระดบั
ปฐมวยั และค่านิยม 12 ประการ ซึ� งบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 

- กิจกรรมเรียนรู้เอกลกัษณ์ไทยกา้วไกลสู่อาเซียน  มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย  พร้อมเปิดใจเรียนรู้และเคารพในวฒันธรรมที�แตกต่างนาํไปสู่การร่วมมือกนัของสมาชิกในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน    

- กิจกรรมอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มนาํสู่การลดภาวะโลกร้อน ที�มุ่งเนน้ให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัและ
มีส่วนร่วมในการรักษาสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั  

- กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามยั เป็นกิจกรรมเพื�อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการดูแลรักษาสุขอนามยัของ
ตนเองและสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื�อป้องกนัการเกิดโรคติดต่อ  
 11.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
         การประเมินผลการดาํเนินงานกิจกรรมเรียนรู้เอกลกัษณ์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน  กิจกรรมอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม และกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามยั พบวา่ทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที�ตั0งไวเ้ป็นที�น่าพึงพอใจ 

 

ผลการดําเนินการ 
1. โรงเรียนจดักิจกรรมที�ตอบสนองต่อนโยบายที�เกี�ยวกบัการจดัศึกษาปฐมวยั และแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษา  ผลการดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย ในระดบัดีเยี�ยม 
 2. ร้อยละ 95.93  ของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินการ ในระดบัดีเยี�ยม 

 

ระดับการศึกษาขั2นพื2นฐาน  
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที3 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที3ดีและมีสุนทรียภาพ 
วธีิการพฒันา 
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โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื�อให้ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
ที�ดี บรรลุตามตวับ่งชี0ของมาตรฐานที� 1 ดงันี0  
 1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จดักิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ มีสมรรถนะร่างกายที�แขง็แรงสมบูรณ์ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษาตามหลกัสูตรไดแ้ก่ กิจกรรมตรวจความพร้อมก่อนเรียนวิชาพลศึกษา กิจกรรมการรณรงคก์ารลา้งมือ
ใ ห้สะอาด 7 ขั�นตอน ซึ# งเป็นการปฏิบติัตนตามสุขบญัญติั  10 ประการ กิจกรรมเตน้แอโ รบิค กิจกรรมพี#ชวนน้อง
เล่นกีฬา  การออกกาํลงักายประกอบดนตรี และการบริหารสมอง (Brain Gym) นอกจากนี0 ยงัจดัให้มีกีฬากลุ่ม  กีฬา
ระหว่างห้อง กีฬาระดับชั0นและกีฬาสีสัมพนัธ์และจดัให้มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา (Sports Folio) ของ
นกัเรียนตั0งแต่ระดบัชั0นประถมศึกษา ปีที� n ถึงมธัยมศึกษาปีที� m มีการจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานในการออกกาํลงักาย
ของแต่ละคน ซึ� งนาํไปสู่การมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย ส่งผลให้การตรวจสุขภาพร่างกายประจาํทุกปีของ
นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที�แข็งแรง  สําหรับนักเรียนคนใดที�มีปัญหาด้านสุขภาพ ทาง
โรงเรียนประสานกบัผูป้กครองเพื�อหาแนวทางแกไ้ขใหน้กัเรียนมีสุขภาพแขง็แรงพร้อมที�จะเรียนรู้ต่อไป 

1.2 มีนํ0าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  
                    นกัเรียนทุกคนไดรั้บการชั�งนํ0 าหนกัและวดัส่วนสูง ไดรั้บความรู้เกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งนํ0าหนกั 
ส่วนสูง และอาย ุตามเกณฑอ์า้งอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิงอายุ 2 - 18 ปี ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
โดยครูพลศึกษาสอนให้นกัเรียนประเมินนํ0 าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุดว้ยตนเอง เพื�อปรับปรุงและแกไ้ขดว้ย
ตนเอง ในขณะที�ฝ่ายพยาบาลทาํหนา้ที�ในการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนกัเรียนทุกคน บนัทึกขอ้มูลและลง
ตารางกราฟในสมุดบนัทึกสุขภาพประจาํตวันกัเรียน บนัทึกลงแบบบนัทึกการเฝ้าระวงัและติดตามภาวะโภชนาการ
ในเด็กวยัเรียน นอกจากนี0กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาไดจ้ดัการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นกัเรียน จาํนวน 8 รายการ เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและวิธีการออกกาํลงักายที�เหมาะสมกบัสภาพ
ร่างกายของแต่ละบุคคล ผลที�ได้จากการทดสอบทั0 งก่อนและหลังการออกกําลังกาย นํามาเปรียบเทียบเพื�อ
ประเมินผลถึงความกา้วหน้าทางดา้นสมรรถภาพทางกายได ้และนาํไปวินิจฉยัเบื0องตน้ถึงความบกพร่อง ทางดา้น
ร่างกายที�มีแนวโนม้ที�อาจจะเกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพ และใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกนกักีฬาของครูผูส้อนได ้
โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานของกรมพลศึกษา 
 1.3  ป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดใหโ้ทษ และ หลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ  

      นกัเรียนไดเ้รียนรู้การป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษ และ หลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ จากการจดัการเรียนการสอนเรื�องความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ    
การปฐมพยาบาลเบื0องตน้เมื�อเกิดอุบติัเหตุ  สิ�งเสพติดและเพศศึกษา นอกจากนี0ครูยงัมอบหมายให้นกัเรียนนาํเสนอ
ข่าวต่างๆที�เกิดขึ0นในชีวิตประจาํวนั เพื�อใหรู้้จกัที�จะหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสียงต่อการเกิดอนัตราย โดยใชว้ิธี
ที�หลากหลาย เช่น การใชสื้�อวดิีทศัน์  การอภิปราย การรายงาน  และใชน้วตักรรม  
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1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั�นใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  
       โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้างคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

สามารถเป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี เริ�มตั0งแต่ในห้องเรียน ในการเลือกหัวหน้าห้อง  รองหัวหน้าห้อง กิจกรรมสีบา้น  
การเลือกตั0งคณะกรรมการสภานกัเรียน การเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมตามความสนใจ  การแสดงออกทางด้าน
ดนตรี และกิจกรรมทางดา้นกีฬา  ซึ� งไม่เพียงสร้างความมั�นใจ กลา้แสดงออก แต่ยงัสร้างวินยัความรับผิดชอบใน
ตนเอง  ใหเ้กียรติผูอื้�นและ ปฏิบติัต่อผูอื้�นอยา่งสุภาพ อ่อนนอ้ม  

1.5  มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและใหเ้กียรติผูอื้�น  
                        กิจกรรมส่วนใหญ่ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมสีบา้น กิจกรรมชมรม  กีฬาสีสัมพนัธ์   งานยวุกาชาด 
สัมพนัธ์    การจดัค่ายพกัแรม  กิจกรรม SME การไปทศันศึกษา เยี�ยมชมสถานที�ต่างๆ ลว้นแสดงให้เห็นวา่นกัเรียน
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�น สามารถทาํงานกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ร่วมมือร่วมใจสร้างความสงบสุข 
จดัการกบัความขดัแยง้ได้ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบติัตนต่อผูอื้�นด้วยความสุภาพอ่อนโยน อ่อน
นอ้ม สมตามเจตนารมณ์ของนกับุญอญัจลา ไม่แสดงพฤติกรรมที�ส่งผลเสียต่อตนเองและผูอื้�น ปรับตวัไดดี้ ยดืหยุน่
ต่อสิ� งที�เปลี�ยนแปลง รู้จกัเอื0อเฟื0 อเผื�อแผ่ รู้จกัการให้และรับ และปฏิบติัต่อผูอื้�นได้อย่างเหมาะสมดงัจะเห็นจาก 
การปฏิบติักิจกรรมสังคมสงเคราะห์ของนกัเรียน  
 1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ  
                    โรงเรียนให้ความสาํคญักบัความมีสุนทรียทางดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา ดงัปรากฎในผนพฒันา
โ รงเรียน ปี 2556-2560  พนัธกิจที# 1  หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนบนพื�นฐานของเสรีภาพแห่งความรัก 
โ ดยมีกิจกรรมการสร้างสุนทรียภาพ เพื�อพฒันาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสื�อความหมายที�แสดงเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัตน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์งานดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตามหลกัสูตรการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ตั0 งแต่ระดับชั0นประถมศึกษาปีที� f ถึง  ชั0นมธัยมศึกษาปีที� 6 มุ่งเน้นให้
นกัเรียนไดมี้ทกัษะในการเล่นดนตรีให้ไดอ้ย่างน้อย 1 เครื�อง และนาฏศิลป์ 1 ชุดการแสดง การจดักิจกรรมชมรม
ดนตรีสากล   ชมรมดุริยางค์  ชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมขบัร้องประสานเสียงสําหรับนักเรียนตั0งแต่
ระดบัชั0น ป.4- ม.6  นอกจากนี0 ในแต่ละเดือนไดมี้กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน เช่น แสดงดนตรีในพิธีเปิดสนาม
บาส การแสดงก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีสมาคมผูป้กครองและครู รําถวายพระพรในวนัเฉลิมพระชนม์
พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ  การแสดง A Musical Journey ในชุด Music Everlasting 2015  ร่วมแสดงดนตรีในพิธี
เปิดวนักีฬาสีสัมพนัธ์ งานสวนศิลป์   กิจกรรมมีนดักบัความสุข  การแสดงกลางแจง้ในงานนิทรรศการโรงเรียน รํา
ถวายพระพรในวนัเฉลิมพระชนมพ์รรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  แสดงในกิจกรรมที�สมาคมนกัเรียนเก่าฯจดั
ในนามชมรมรู้คุณแผ่นดิน กิจกรรม Sharing Happiness 2015  ร่วมแสดงดนตรีในวนัอนุรักษ์ไทยของนักเรียน
อนุบาล กิจกรรม Budding Artists 2015   งานแข่งบาสเกตบอล เซนต์โย-มาแตร์ วนัฉลองการก่อตั0งโรงเรียน 88 ปี  
งานกีฬาสีอนุบาล และกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  เช่น  ร่วมร้องเพลงในงานวนัชาติอเมริกา  กิจกรรมร้องเพลงที�
โรงพยาบาลตาํรวจ  กิจกรรมการแสดงที�บา้นบางแค  และร่วมแสดงในงานโครงการหลวงที�เซ็นทรัลเวลิ์ด   สาํหรับ
ดา้นทศันศิลป์ ได้จดัให้มีการเรียนการสอนตั0งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาปีที�  6 โดยในระดบัมธัยมศึกษา 
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ปีที� 5 และ 6 ในรายวชิาศิลปะพื0นฐานนกัเรียนไดมี้โอกาสในการเลือกเรียนสาขาที�ตนถนดัตามความสนใจ  และยงัมี
รายวิชาเลือกเสรีก็ได้เสริมเนื0อหา  และทกัษะที�เข้มข้นขึ0น แต่ละรายวิชาส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิด
วเิคราะห์ วจิารณ์งานศิลปะสอดแทรกเขา้ไปในเนื0อหา  เช่นในระดบัมธัยมศึกษาปีที� 5  นกัเรียนไปชมงานที�หอศิลป์
พร้อมกบัการวิจารณ์ผลงานศิลปะที�ตนเองประทบัใจ  ในวิชาพื0นฐานนั0นมีการนาํเสนอผลงานของตนเอง  และให้
นกัเรียนผูช้มไดว้ิพากย ์ วจิารณ์   ผลงานเหล่านั0นโดยใชห้ลกัเกณฑ์การวิจารณ์งานตามที�กาํหนด  ส่วนทางดา้นกีฬา
นั0น มีกิจกรรมชมรมทางดา้นกีฬา ไดแ้ก่ ชมรมบาสเกตบอล ชมรมวอลเลยบ์อลแลว้ ยงัมีกิจกรรมประจาํทุกปี คือ 
กีฬาสีสัมพนัธ์ และกีฬาระหว่างชั0นเรียน  รวมถึงกิจกรรมลานสุขภาพเพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการออกกาํลงักาย
และสร้างบรรยากาศใหเ้กิดสุนทรียภาพดว้ยกีฬาและเกิดประโยชน์สาํหรับสุขภาพร่างกายและจิตใจดว้ย 

ผลการดําเนินงาน  
นกัเรียนมีสุขนิสัยที�ดี มีบุคลิกภาพดี มีความมั�นใจมั�นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี  รู้จกัปรับตวัและ

ปฏิบติัตนต่อผูอื้�นไดอ้ยา่งเหมาะสม การดาํเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆไดเ้สริมสร้างทกัษะความรู้เพิ�มพูน 
ประสบการณ์ทางด้านศิลปะ และกีฬา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั0 นในบทบาท ต่างๆกันอย่างทั�วถึงและ
เหมาะสมตามวฒิุภาวะของนกัเรียน ซึ� งจากการประเมิน พบวา่  
 f. ร้อยละ 97.97 ของนกัเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ 
 j. ร้อยละ 89.27 ของนกัเรียนมีนํ0าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
    3. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนรู้จกัป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษและร้อยละ 92.83 หลีกเลี�ยงสภาวะที�
เสี�ยงต่อความรุนแรง  โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ   

n. ร้อยละ 91.13  ของนกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม   
k. ร้อยละ 93.04  ของนกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและใหเ้กียรติผูอื้�น 

 6. ร้อยละ 99.34  ของนกัเรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา และนนัทนาการ 
 
มาตรฐานที3 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที3พงึประสงค์ 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ เพื�อให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งชี0ทั0ง 4 ของมาตรฐานที� 2 ดงันี0   
 2.1 มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามหลกัสูตร  
       โรงเรียนเน้นคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�สอดคล้องกบัคุณค่าพระวรสาร โดยกาํหนด 4 ประการ คือ 
เคารพ รักรับใช้ ซื�อสัตยแ์ละมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื�อให้ผูเ้รียนเป็นคนที�สมบูรณ์ ตามปรัชญาของโรงเรียน ซึ� งในปี
การศึกษา 2558 ไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี0  
    - คุณครูทีมชั0นร่วมมือกบัฝ่ายปกครองในการสื�อสารกบัผูป้กครองเพื�อกาํหนดมาตรการร่วมกนัในการ
ดูแลตกัเตือนใหน้กัเรียนปฏิบติัตามระเบียบอยา่งสมํ�าเสมอ ซึ� งไดรั้บความร่วมมือในระดบัที�น่าพอใจ  
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   - ใชเ้วลาในช่วงโฮมรูมของทุกวนัในการอบรมนกัเรียนถึงค่านิยม 12 ประการ เช่น การฝึกมารยาทให้กบั
นกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ และใชเ้วลาในการเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมของรายวชิาหนา้ที�พลเมืองที�ดีของชาติ   
     - จดัให้มีคาบเรียนจริยธรรม-คาํสอน สัปดาห์ละ 3-4 คาบ และสอดแทรกคุณค่าพระวรสาร (คุณธรรมที�
เป็นสากล) ประกอบการเรียนการสอนในทุกๆ รายวชิา  
     - จดัให้มีโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที� 1 - 6 ที�ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านต่าง ๆ ดังเช่น  ภาคเรียนที� 1 เดือนมิถุนายน -  กรกฎาคม  
หัวข้อความมีกิริยามารยาทการใช้วาจาสุภาพและการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เดือนสิงหาคม – กันยายน  
หัวขอ้ความขยนัหมั�นเพียร การมีความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย ภาคเรียนที� 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
หัวขอ้การมีนํ0 าใจดี เอื0อเฟื0 อเผื�อแผ่ การรับใช้เสียสละ และเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ หัวขอ้การยอมรับในความ
แตกต่าง  และมีสันติในการอยู่ร่วมกบัผูอื้�น ในส่วนของระดบัมธัยมศึกษาปีที� 1 – 6 มีโครงการสภานกัเรียนเชิดชู 
ผูมี้ระเบียบวนิยั โดยมอบเกียรติบตัรให้กบันกัเรียนที�มีระเบียบวินยั มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
วินยัของโรงเรียน เป็นแบบอย่างที�ดี ให้กบันกัเรียนห้องละ 1 คนในแต่ละเดือน และทางโรงเรียนยงัไดม้อบเกียรติ
บตัรแก่นกัเรียนที�มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในวนัสําเร็จการศึกษาของนกัเรียนระดบัชั0นมธัยมศึกษาปีที� 3 และ
มธัยมศึกษาปีที� m เพื�อเป็นการสนับสนุนให้กาํลงัใจให้ยึดถือปฏิบติัเป็นวิถีชีวิตอย่างมั�นคง และเป็นแบบอย่างแก่
ผูเ้รียนอื�น  ไดแ้ก่เกียรติบตัรเซอร์เวียม  เกียรติบตัรความประพฤติดีมีระเบียบวินยั  เกียรติบตัรมารยาทงาม  เกียรติ
บัตรความเป็นผูน้ําดีเด่น   เกียรติบัตรพฒันาการผลการเรียนดีเด่น   เกียรติบัตรสมาชิกดีเด่นของชมรมดนตรี  
นาฎศิลป์และกีฬา  เกียรติบตัรสัมฤทธิผลทางการเรียนดีเด่น  

   - จดักิจกรรมให้นักเรียนได้รับการอบรมจิตใจ โดยกลุ่มพุทธศาสนิกชน สนับสนุนให้นักเรียนชั0 น
ประถมศึกษาปีที� 4 ถึง มธัยมศึกษาปีที� 6 ไปฝึกปฏิบติัสมาธิภาวนาชั0นละ 1 ครั0 งต่อปี รวมได ้9 ครั0 ง เพื�อให้นกัเรียนมี
โอกาสปฏิบติัศาสนกิจในวนัสําคญัทางศาสนา และจดัค่ายพกัแรมอบรมจิตใจแก่นกัเรียนคาทอลิกชั0นมธัยมศึกษาปี
ที�  1 - 6  เป็นเวลา 3 วนั 2 คืน ณ  บ้านเพชรสําราญ อาํเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ และอบรมนักเรียน
คาทอลิกชั0นประถมศึกษาปีที� 2 - 6  เป็นกิจกรรม 1 วนัที�โรงเรียน  
      - จดังานยุวกาชาดสัมพันธ์ โดยนักเรียนชั0 นประถมศึกษาปีที�  5 - 6 เมื�อวนัที�  19 สิงหาคม 2558 ค่าย
กลางวนัสมาชิกยุวกาชาดประถมk-6 และค่ายพกัแรมยุวกาชาดแก่นกัเรียนชั0นมธัยมศึกษาปีที� 1 – 6  เพื�อเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกนัในสังคม  ร่วมทุกขร่์วมสุขกบัผูอื้�น สร้างสํานึกในการเป็นสมาชิกที�ดีของเพื�อนร่วมชั0นเรียน ครอบครัว
และชุมชน  
     - ให้ความสําคญักบัเรื�องความซื�อสัตย ์เฉพาะอย่างยิ�งการปฏิบติัตามระเบียบในการสอบอย่างเคร่งครัด
โดยกําหนดจาํนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบให้มีจาํนวนไม่เกินห้องละ 26 คน และครูกํากับการสอบอย่าง
เคร่งครัด มีการทบทวนกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัในการสอบ และอ่านสิทธิและหน้าที�ของนักเรียนในการสอบ 
ให้กบันกัเรียนในทุกวนัที�ทาํการสอบ โดยมีขอ้ปฏิบติัสําหรับกรรมการกาํกบัการสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมี
การติดแผน่ป้ายรณรงค์ดว้ยขอ้ความสั0 นวา่ “มโนธรรมเที�ยงตรง” และ “ยึดมั�น สัตยซื์�อ จริงใจ”  นอกจากนี0 ในการ
สอบยอ่ยครูจะระมดัระวงัและไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนทุจริตอนัจะเป็นการสร้างความเคยชินในการทุจริต เนน้การ
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ทาํการบา้นดว้ยตนเองโดยการมอบหมายงาน ไม่เนน้เพียงคาํตอบแต่เน้นกระบวนการคิดหาคาํตอบเพิ�มขึ0นจากเดิม
ดว้ย และจากขอ้มูลของฝ่ายวิชาการ ในภาคเรียนที� 1 จนถึงกลางภาคเรียนที� 2 นกัเรียนตั0งแต่ชั0นประถมศึกษาปีที� 1 
จนถึงนกัเรียนชั0นมธัยมศึกษาปีที� 6 ผลการดาํเนินการจดัสอบสําเร็จลุล่วงเรียบร้อยดี อีกทั0งไดก้าํหนดให้มีกิจกรรม
หลีกเลี�ยงการลกัลอก (Plagiarism) ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของแผนพฒันาโรงเรียนปี 2556 - 2560 โดยที�แต่ละกลุ่มสาระ
เนน้ให้นกัเรียนทาํการบา้นดว้ยตวัเอง มีการอา้งอิงแหล่งที�มาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และคุณครูมี
การอ้างอิงแหล่งที�มาของข้อมูลในเอกสาร และสื� อประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  นอกจากนี0 ในวนัที�   8 
มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนนาํนกัเรียนประถม 5 และ 6 จาํนวน 22 คนไปร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ตา้นภยัทุจริต
ที�ทาํเนียบรัฐบาล และในวนัที� 6 กนัยายน 2558  โรงเรียนไดรั้บเชิญใหน้าํนกัเรียนระดบัชั0นประถมศึกษาปีที�  5  และ 
6 จาํนวน 13 คนและนกัเรียนมธัยม m ไปกล่าวสุนทรพจน์ นกัเรียนมธัยม k ร่วมร้องเพลง เขา้ร่วมกิจกรรม   

   - จดักิจกรรมสังคมสงเคราะห์ซึ� งเป็นกิจกรรมประจาํของนกัเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัตั0งแต่ระดบั
ประถมศึกษาปีที� 6 - มธัยมศึกษาปีที� 6 ที�แสดงออกถึงการเป็นผูใ้ห้ และช่วยเหลือผูอื้�น โดยมีคณะครู ซิสเตอร์ และ
ผูป้กครองเป็นที�ปรึกษา จากการประเมินโดยครูและเจา้หนา้ที�สังคมสงเคราะห์ พบวา่ นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
อย่างเต็มใจ ด้วยกิริยามารยาทที�สุภาพ เรียบร้อยและอ่อนโยน  นอกจากนี0 ยงัจดักิจกรรมนกัเรียนและครูอาสา ใน
โครงการซิสเตอร์ฟรังซิส เซเวียร์เพื�อการให้ความรู้วิชาการแก่เด็กดอ้ยโอกาส ที�บา้นอญัจลา อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดั
พะเยา  

2.2 เอื0ออาทร และกตญัgูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  
        โรงเรียนจดักิจกรรมเพื�อปลูกฝังความกตญัgูกตเวทีและเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความ
เอื0ออาทร และกตญัgูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ดงันี0  
       - จดัให้มีพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาทั0ง 2 พระองค ์มีการจดับอร์ดเทิดพระเกียรติในห้องเรียน และในปี
การศึกษานี0 ไดจ้ดัให้นกัเรียนศึกษาพระราชกรณียกิจเนื�องในสัปดาห์วนัพ่อ ดว้ยการชมวดีีทศัน์ในชั�วโมงโฮมรูมใน
ทุกหอ้งเรียน 
     - ผูแ้ทนนกัเรียนและครูระดบัชั0นประถมศึกษาไปวางพวงมาลา เนื�องในวนัมหิดล ณวดัปทุมวนาราม ราช
วรวหิารในวนัที� 24 กนัยายน 2558 
      - เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2558 ทางโรงเรียนไดจ้ดัพิธีภาวนาถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ และจดัการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติโดยท่านผูห้ญิงภรณี มหานนท์ และแพทยห์ญิง คุณหญิง
อมัพร สุคนธมาน ทั0งนี0 จดัให้สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯในพระบรมราชูปถมัภ์ เพื�อเชิญองค์กรสมาชิกชมรม 
ผูรู้้คุณแผน่ดินเขา้ร่วม 
     - ผูแ้ทนครู นกัเรียน ผูป้กครอง ร่วมกบัสมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯในพระบรมราชูปถมัภ์ถวายพระ
พรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวงั ในวนัที� 17 มีนาคม 2559  
     - จดัใหมี้กิจกรรมวนัไหวค้รู เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความกตญัgูกตเวทีรู้คุณคุณครู ซึ� งจะมีนกัเรียน 

เก่าจาํนวนมากที�กลบัมากราบคุณครูในวนัไหวค้รู  
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    - จดัให้มีกิจกรรมวนั “มาแตร์เดอีเทอดพระคุณแม่” และ “มาแตร์เดอีเทอดพระคุณพ่อ” เพื�อให้นกัเรียนมี
โอกาสแสดงความกตญัgูกตเวทีต่อผูใ้ห้กาํเนิดในสัปดาห์วนัแม่ และวนัพ่อ และสนบัสนุนการจดัทาํการ์ดวนัแม่
และวนัพอ่ โรงเรียนเชิญคุณแม่และคุณพอ่ของนกัเรียนมาร่วมกิจกรรมกบัลูกๆ ที�โรงเรียน ตามวนัเวลาที�กาํหนด  

    - จดัให้มีกิจกรรมวนัฉลองนกับุญอญัจลา ในวนัที� 27 มกราคม 2559 ระลึกถึงนักบุญผูต้ ั0งคณะอุร์สุลิน 
และในปีนี0 ได้มีการแนะนาํหนังสือประวติันักบุญแมรี�  ออฟ ดิ อินคาร์เนชั�น สมาชิอุร์สุลินที�ได้รับสถาปนาเป็น
นกับุญ นกัเรียนไดรู้้จกัประวติัอนัดีงามของท่าน และไดแ้สดงออกถึงความสํานึกในบุญคุณของท่านเหล่านั0น และ
ในวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2559 มีพิธีระลึกวนัก่อตั0งโรงเรียน 
     - จดักิจกรรมร้องเพลงที�โรงพยาบาลตาํรวจ 2 ครั0 ง ในวนัที� 18 ธันวาคม 2558 และ 5 กุมภาพนัธ์ 2559 
โดยคณะนกัร้องประสานเสียงระดบัประถมศึกษา เป็นการนาํเสนอเพลงเพื�อสร้างความสุขแก่ผูเ้ขา้มารับบริการกบั
ทางโรงพยาบาลตาํรวจ  
      - นกัเรียนมาแตร์เดอีทุกคนตั0งแต่ชั0นอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีที� m มีโอกาสฝึกตนเองใหเ้ป็นผูใ้ห้ โดยการ
บริจาคเงินค่าขนมแบ่งปันให้แก่ผูย้ากไร้ ซึ� งโรงเรียนเน้นการปฏิบติัสมํ�าเสมอ ในปีการศึกษา 2558 ได้รับการ
แบ่งปันจากนกัเรียน เป็นจาํนวนเงิน 498,514.50 บาท ซึ� งเงินจาํนวนนี0 ไดบ้ริจาคให้กบัองคก์รต่างๆ เช่น  ศูนยอ์บรม
ยวุสตรีอญัจลา เชียงคาํ  สถานรับเลี0ยงเด็กบา้นเทพ  มูลนิธินกับุญคามิลโลแห่งประเทศไทย  บา้นสุขฤทยั คณะภคินี
ศรีชุมพาบาล  วิทยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก  ศูนยส์ร้างโอกาสเด็กเล็ก พระราม 8  สํานกังานคาทอลิกสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัและผูลี้0ภยั (โคเออร์) และ ศูนยค์าทอลิกแม่พระฟาติมา สบเมย 
      - นกัเรียนชั0นประถมศึกษาปีที� 5 และ 6 ร่วมกนัจดังานยุวกาชาดสัมพนัธ์ ปีการศึกษา 2558 สามารถหา
รายได้ 239,201.00 บาท และลงคะแนนเสียงกัน นาํไปช่วยเหลือองค์กรต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย   มูลนิธิสัตว์
พิการ นนทบุรี   มูลนิธิเด็กโรคหวัใจ  บา้นเด็กตาบอดพิการซํ0 าซ้อน  สนบัสนุนกิจกรรมโรงเรียนนอ้ง จงัหวดัราชบุรี   
บา้นพกัคนชราปากเกร็ด  สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบา้นราชาวดีหญิง และช่วยเหลือผูต้อ้งขงั
ชาวต่างประเทศที�ยากจนและเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายไดก้ลบับา้น 
     - นักเรียนระดบัชั0นมธัยมศึกษาปีที� 2 และมธัยมศึกษาปีที� 3 จดักิจกรรมงานตลาดนัดเพื�อน้องและจดั 
จาํหน่ายเสื0อเพื�อนาํรายไดไ้ปสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและอุปกรณ์ ให้กบันกัเรียนของโรงเรียนน้อง เป็น
จาํนวน 220,000.00 บาท และจาํนวน 55,000.00 บาทตามลาํดบั 

- จดักิจกรรมให้นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที� 6 เดินทางไปเยี�ยมโรงเรียนน้องที�กองร้อยตชด.ที� 137 
อาํเภอสวนผึ0 ง จงัหวดัราชบุรี  นักเรียนได้จดักิจกรรมให้น้องๆ โดยสมาคมผูป้กครองและครูประสานงานให้
ผูป้กครองเครือข่าย และคณะแพทยผ์ูป้กครอง ร่วมไปออกหน่วยตรวจสุขภาพดว้ยในวนัที� 10 ธันวาคม 2558 และ
นักเรียนชั0นมธัยมศึกษาปีที� 2 เดินทางไปเยี�ยมโรงเรียนน้องที�จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เมื�อวนัที� 20 - 22 มกราคม 
2559 ซึ� งประกอบดว้ยโรงเรียน ตชด.จาํนวน 6 โรงเรียน โดยมีสมาคมนกัเรียนเก่าฯนาํแพทยน์กัเรียนเก่าไปร่วมออก
หน่วยและนกัเรียนเก่าจิตอาสาไปร่วมจดักิจกรรมเพื�อนอ้งกบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีที� 2 

2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมที�แตกต่าง  
      โรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถปรับตวัและทาํงานกบับุคคลที�มีพื0นฐานทางวฒันธรรม ความคิด  
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และมุมมองที�แตกต่างกนั โดยจดักิจกรรมที�เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้�นดว้ยความเขา้ใจ ผา่นทางกิจกรรมต่อไปนี0  

       - จดักิจกรรมชมรม กิจกรรมวนัวิชาการ และกิจกรรมวนันิทรรศการ ที�สอดคล้องกับประเด็นการ
รณรงค์ “ใจเมตตา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื�อนมนุษย”์ กิจกรรมกีฬาสีสัมพนัธ์ที�ส่งเสริมนํ0 าใจนักกีฬาความ
สามคัคี การช่วยเหลือกนัระหวา่งสีคณะ และการรู้จกัใหอ้ภยั  
        - โครงการส่งเสริมและเรียนรู้วฒันธรรมที�แตกต่างทั0งในประเทศและระหวา่งประเทศ อาทิเช่น 
  ในวนัที� 2 – 4 ตุลาคม 2558 นกัเรียนระดบัชั0นมธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนในเครืออุร์สุลินเขา้
ร่วมกิจกรรมค่ายวิถีอญัจลา ณ บา้นเพชรสําราญ หัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื�อเรียนรู้เรื� องราวของนักบุญ 
อญัจลา และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนอุร์สุลินต่างโรงเรียนในวยัเดียวกนั  
      ในวนัที� 12 – 16 ตุลาคม 2558 ผูอ้าํนวยการ ครู n ท่านและนกัเรียนมธัยม n จาํนวน m คน เดินทาง
ไปร่วม Piyamart camp ภาษาพาสนุกที�โรงเรียนปิยมาตย ์จงัหวดัพะเยา เพื�อทาํให้นกัเรียนปิยมาตย ์ซึ� งเป็นโรงเรียน
สงเคราะห์มีโอกาสฝึกฝนการใชภ้าษาไทย และภาษาองักฤษอยา่งสนุกสนาน และสร้างทศันคติที�ดีต่อการเรียนภาษา
อยา่งย ั�งยนื 
   การส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ศิลปะเพื�อมวลมนุษย ์“Art for all” ปีที� 19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื�องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวนัที�  29 
กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณองคก์ารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  
  การตอ้นรับนกัดนตรีจากมหาวิทยาลยัฟุกุโอกะ ประเทศญี�ปุ่น มาจดัแสดงดนตรี Classic ในวนัที� 
11 มกราคม 2559 โดยมีนกัเรียนระดบัชั0นประถมศึกษาปีที� 5 และมธัยมศึกษาปีที� 5 เขา้ชม 

การเข้าชมคณ ะนัก ร้องประส านเสียง HongKong Evangelization Concert ของนัก เรียนชั0 น
มธัยมศึกษาปีที� 2 และ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนในวนัที� 5 สิงหาคม 2558 
  การเข้าร่วมประชุม “ออกเสียง ออกแบบประเทศไทย” ของครูและนักเรียน ที�โรงแรม Siam 
Intercontinental ในวนัที� 7 สิงหาคม 2558 
  และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้วฒันธรรมระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ  คุณครู
จากอินโดนีเซีย  j ท่าน  Ms.Rosalia และ Ms.Widayani ซึ� งมาอยู่ที�โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ตั0งแต่ 22 มิถุนายน 
2558 จนถึง 3 กรกฎาคม 2558 โดยครูทั0 ง 2 ได้เข้าสอนนักเรียนในเรื� องที� เกี�ยวกับการทําผ้าบาติก นาฏศิลป์
อินโดนีเซีย ภาษาอินโดนีเซีย และสังคมศึกษาเกี�ยวกบัประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการสอนการทาํอาหารประจาํชาติ 
“กาโดกา” ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของการเตรียมตวัครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนและครูมาแตร์เดอีวิทยาลยั j ท่านคือคุณครูอมรา พนมไทยและคุณครูสมพิศ ราวีศรี ไดไ้ปเผยแพร่ศิลปะ 
วฒันธรรมไทยที�โรงเรียน Regina Pacis, Central Java   

2.4 ตระหนกั และรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  
      โรงเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการประหยดันํ0 า ไฟ รับประทานอาหารให้หมดจาน เพื�อลดการทิ0งเศษ

อาหาร ตระหนกัถึงความสาํคญัของการแยกขยะ บริเวณโรงเรียนมีภาชนะรองรับเพื�อการแยกขยะประเภทต่างๆ เพื�อ
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นาํมา Reuse และ Recycle ใช้วสัดุรีไซเคิลในการจดักระบวนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การ
ประกวดบอร์ดคริสตสมภพ การจดัทาํแสตนท์เชียร์กีฬาสีสัมพนัธ์ นาํของเหลือใช้มาประดิษฐ์วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และมีการรณรงค์ให้นักเรียนดื�มนํ0 าที�ผ่านระบบการกรองนํ0 าของโรงเรียนเพื�อลดการใช้ขวดพลาสติก ปลูกฝัง
แนวความคิดเรื�องเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมถึงการรู้จกัใชจ่้ายอยา่งประหยดั และรู้คุณค่า  
 

ผลการดําเนินการ 
ผลจากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ 

  1. นกัเรียนร้อยละ 98.26 มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามหลกัสูตร  
 2. นกัเรียนร้อยละ 90.33 มีความเอื0ออาทรและกตญัgูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  

3. นกัเรียนร้อยละ 89.11 ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมที�แตกต่าง    
 4. นกัเรียนร้อยละ 85.70  ตระหนกั และรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  
 
มาตรฐานที3 3  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเอง 
วธีิการพฒันา 

การจดัการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อาคารสถานที� เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทาํให้ 
บรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งชี0ทั0ง 4 ของมาตรฐานที� 3 ดงันี0   

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื�อต่างๆ รอบตวั 
      ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไดจ้ดับรรยากาศห้องเรียน ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ ห้องสมุดเพื�อเปิดโอกาส

ให้นกัเรียนไดค้น้ควา้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองในการเรียนรู้ ทั0งในคาบเรียนวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องวรัญจลา และห้องเมริชี) ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝรั�งเศส สังคม ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฯลฯ เปิดให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใชค้น้ควา้ จดัซื0อ
หนังสืออ่านต่างๆเพิ�มเติมอย่างต่อเนื�อง และในวิชาเรียน l กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ห้องสมุดและศูนยต่์างๆ เป็นแหล่งคน้ควา้ หาขอ้มูลวิชาการ จดัทาํรายงาน ป้ายนิเทศ และสื�อการเรียน เพื�อใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และได้จดัชั�วโมงให้นักเรียนได้ใช้ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ในระดบัประถม ห้องMaths – 
Whizz สําหรับฝึกปฏิบติัในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที�ฝึกทกัษะการสื�อสารคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาองักฤษ  

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรของโรงเรียนมีกิจกรรมที�ฝึกทกัษะการอ่านและการคน้ควา้หาความรู้อยา่งต่อเนื�อง 
และเพิ�มเติ�มมากยิ�งขึ0น มีวนัวิชาการ งานนิทรรศการประจาํปี โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมมคัคุเทศน์น้อย  
ดอกไม้ในอาเซียน อาณาจกัรโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สุภาษิตพระร่วง สถานที�สําคัญทาง
ประวติัศาสตร์ โครงการตา้นยาเสพติด  พฤติกรรมสัตว ์สมุดข่าวต่างประเทศ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม
ชมรม กิจรรมยุวกาชาดสัมพนัธ์ การจดัประกวดพานไหวค้รู และการจดับอร์ดพระคริสตสมภพ ที�นักเรียนตอ้ง
ค้นควา้หาความรู้ และสื� อความหมายนําเสนอให้กับคณะกรรมการและเพื�อนนักเรียนในระดับชั0 นต่างๆ ฯลฯ  



 

81 

และการจดัทาํวารสารมาแตร์เดอีนิวส์อย่างต่อเนื�องปีการศึกษาละ n ฉบบั เพื�อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 
บทความวชิาการใหน้กัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และความรู้ทั�วไป  

3.2  มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั0งคาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม  
       โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ

ตั0งคาํถามเพื�อคน้ควา้ หาความรู้เพิ�มเติม โดยเนน้ให้นกัเรียนฝึกทกัษะดว้ยตนเอง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั0ง  8 กลุ่ม
สาระ จดักิจกรรมการเรียน      การสอนที�ใช้สื�อวีดิทศัน์ ภาพยนตร์ หนังสั0 น และให้นักเรียนจบัประเด็นใจความ
สําคัญ ร่วมกันอภิปราย พูดคุยวิเคราะห์และสรุปสังเคราะห์สิ� งที�ได้เรียนรู้ รวมทั0 งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที� มี
บรรยากาศในการแลกเปลี�ยนทศันคติ  ความคิดเห็น และการฝึกทกัษะเพื�อพฒันาความรู้ การรู้จกัการตั0งขอ้คาํถาม 
ข้อสังเกต ค้นควา้ข้อมูลต่างๆ เพิ�มเติม ทั0 งในเวลาเรียนวิชาการและนอกเวลาเรียนอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพกบัตวันกัเรียนอยา่งเตม็ความสามารถ  

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  
      โรงเรียนใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ต่อเนื�อง เปิดโอกาส

ให้นกัเรียนฝึกทกัษะการแลกเปลี�ยนความรู้ การแสดงความคิดเห็นดว้ย กิจกรรมกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ที�มีการแบ่ง
หน้าที� ความรับผิดชอบในการปฏิบติักิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกนั  นาํสิ�งที�ตนเองรู้และเขา้ใจมาสรุปรวบรวมเป็น
รายงาน นาํความรู้ที�ไดใ้นชั�วโมงเรียนสังเคราะห์ ถ่ายทอดให้เพื�อนนกัเรียนและครูไดเ้ขา้ใจถึงสิ�งที�ไดรั้บ โดยผ่าน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อาทิ  การทาํโครงงาน การทาํการทดลองในห้องปฏิบติัการ  การเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ 
มรดกอาเซียน สุภาษิตพระร่วง การเล่นกีฬาเป็นทีม การจดัการแสดงวนัแม่-วนัพ่อ การสร้างโจทยปั์ญหา กิจกรรม
เพื�อนช่วยเพื�อน  การวเิคราะห์ตวัละคร การแต่งโจทยปั์ญหา การแบ่งกลุ่มอภิปราย และทาํรายงานกลุ่ม เป็นตน้ 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 
                    โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน ให้นกัเรียนมีทกัษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนาํเสนอผลงาน 
จดัให้มีการประกวดแข่งขนัทั0 งในและนอกสถานที� ส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันา ออกแบบสื� อต่างๆ เช่น การ
ออกแบบปกหนังสือ ปฏิทินบนัทึก หนังสือสูจิบตัร การ์ดอวยพรต่างๆ การนาํเสนอผลงานหน้าชั0นเรียน เน้นให้
นักเรียนจัดทําเป็นรูปแบบสื� อ Presentations หนังสั0 น และสื� ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ผ่าน
โปรแกรม Moodle ของกลุ่มสาระวชิาภาษาองักฤษ การเรียนผา่นโปรแกรม Eureka  ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Maths-Whizz  การรับ-ส่งและสื�อสารงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Facebook และโปรแกรม Line ซึ� งจะเห็นไดใ้นกิจกรรมวนัวิชาการ งานนิทรรศการ กิจกรรมมาแตร์เดอีเทิดพระคุณ
แม่ งานปัจฉิมเทศ และกิจกรรมในคาบเรียนวิชาการ อาทิ การดูคลิปวิดีโอจาก Youtube การสืบคน้ขอ้มูลจากเวป็
ไซต์ การคน้หาคาํศพัท์ทางคณิตศาสตร์ โปรแกรม Tinkerpoth  การใช้สถิติในชีวิตประจาํวนั การนาํเสนอความรู้
เกี�ยวกบัอาณาจกัรอยุธยา การรายงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ การท่องเที�ยวจีนเชิงวฒันธรรม กิจดรรมฉลองเทศกาล
ตรุษจีน การวจิารณ์ตวัละคร และกิจกรรมต่างๆ เพิ�มมากขึ0นตามลาํดบั 
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นอกจากนี0 โรงเรียนไดป้รับปรุง เพิ�มอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ทนัสมยั อยา่งต่อเนื�อง การจดัซื0อ ดูแลซ่อมบาํรุง 
และพฒันา เครื�องคอมพิวเตอร์ Notebook และปรับปรุงพฒันาระบบห้อง Server ซึ� งเป็นฐานขอ้มูลสําคญัต่อการ
จดัเก็บสื�อการเรียนการสอนต่างๆ เพื�อการการเรียนการสอนตามหอ้งเรียน โดยเฉพาะในหอ้งวรัญจลาและหอ้งเมริชี 
ที�เปิดให้บริการอินเตอร์เนตและซีดีรอมในช่วงเวลาพกัและหลงัเลิกเรียน สําหรับนกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ และฝึก
ทกัษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหมี้เตม็ศกัยภาพมากยิ�งขึ0น 
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินผล พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม และบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งชี0ทั0ง 4 ของ

มาตรฐานที� 3 ดงันี0   
 1. ร้อยละ 87.73  ของนกัเรียน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื�อต่างๆ รอบตวั  

2. ร้อยละ 89.87 ของนกัเรียน มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน และตั0งคาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้
เพิ�มเติม  

3. ร้อยละ 93.16 ของนกัเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มและมีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อการเรียนรู้
ระหวา่งกนั 

4. ร้อยละ 93.59 ของนกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน  
 
มาตรฐานที3 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะความสามารถในการคิด ตั0งแต่การคิดเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค ์  การ
คิดตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุผล พื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งชี0ทั0ง 4 ของมาตรฐานที� 4 ดงันี0    
  4.1 สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู และสื�อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง     

      ครูจดัทาํแผนการสอนที#ส่งเสริมใ ห้นักเรียนได้พฒันาทกัษะการอ่าน ฟัง ดูและสื#อสารทั�งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ  ภาษาจีนและภาษาฝรั#งเศสใ นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เช่น กิจกรรมรักการอ่าน ซึ# งปรากฏใ น
ตารางสอนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา และโ ครงการรักการอ่านในวิชาภาษาไทย ใ นระดบัมธัยมศึกษา จึงเป็น
ผลทาํใ ห้นกัเรียนสามารถสื#อสารทั�งการฟัง พูดและเขียนไดต้ามความคิดของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล ใ นดา้น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นักเรียนรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื#นและยอมรับใ นความแตกต่างทางความคิด นาํไป 
สู่การร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมรับใ ช้สังคม เช่น การประชุมกรรมการสภานักเรียนใ นวาระต่าง ๆ  ที#ทาํใ ห ้
การดาํเนินการสาํเร็จลุล่วง 

4.2 นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง  
       ในการจดักิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมวนัแม่และวนัพ่อซึ# งเป็นกิจกรรมที#จดัในทุกห้องเรียนตั�งแต่ระดบั
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา  นักเรียนจะเป็นผูด้ําเนินกิจกรรมเอง ตั� งแต่การประชุมร่วมกัน เพื#อวางแผน 
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การจดักิจกรรมทั�งนาํเสนอ อภิปรายและตดัสินใจเลือกรูปแบบของกิจกรรม ซึ# งนกัเรียนไดรั้บฟัง ไดน้าํเสนอวิธีคิด 
วธีิแกปั้ญหาดว้ยการสื#อสารตามวธีิการของแต่ละคน และร่วมกนัสรุปสิ#งที#ตอ้งการให้เกิดขึ�น โ ดยมีครูเป็นที#ปรึกษา
และใ ห้คาํแนะนาํ  ดงัจะเห็นไดจ้ากการเรียนการสอนใ นวิชาภาษาฝรั#งเศส  นกัเรียนไดว้างแผน แต่งบทสนทนาใ น
สถานการณ์ที#กาํหนด ดว้ยสาระที#ไดเ้รียนมาแลว้  จากนั�น นาํเสนอบทสนทนานั�นตามวธีิของตน เป็นตน้ 
  4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
              โรงเรียนมุ่งเน้นให้นกัเรียนกาํหนดเป้าหมายที�จะทาํให้สําเร็จโดยการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
คาดคะเนคาํตอบและกาํหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสีบ้าน  ซึ# งนักเรียน      
แต่ละสีกาํหนดรูปแบบการเชียร์กีฬาตั�งแต่การทาํแสตนด์  การร้องเพลงเชียร์และการนาํเสนอการเชียร์ที#สอดคลอ้ง
กบัหวัขอ้รณรงคข์องโ รงเรียน คือ “ใ จเมตตา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกนั”  นกัเรียนร่วมกนัดาํเนินการตามแผนที#ไดก้าํหนด
ไว ้ซึ# งปัญหาและอุปสรรคที์#เกิดไดรั้บการแกไ้ขอย่างมีเหตุผล  นอกจากนี�  นกัเรียนยงัสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้า
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดจ้นเกิดผลงานตามเป้าหมายที#กาํหนดไว ้  

4.4 มีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
       นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรีและกีฬาตามความสนใจอย่างสมํ#าเสมอ มีผลงานที#สะทอ้น
ความคิดสร้างสรรคต์ามความถนดั เช่น กิจกรรมชมรม กิจกรรมสวนศิลป์&เวทีมีนดักบัความสุข  กีฬาสีในระดบัชั�น 
และเปิดโ อกาสใ ห้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถใ นกิจกรรมต่าง ๆ  ของโ รงเรียน เช่น ภาพปกสูจิบตัร วง MDO, 
Budding Musicians งานนิทรรศการโ รงเรียน ซึ# งนกัเรียนภาคภูมิใ จใ นตนเองและผลงานที#ปรากฏเป็นที#ประทบัใ จ
ของผูช้ม  
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินผลการดาํเนินงาน  พบวา่  
1. ร้อยละ 98.90 ของนกัเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง ดู และสื�อสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง  
2. ร้อยละ 90 ของนกัเรียนสามารถนาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง  
3. ร้อยละ 90 ของนกัเรียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

  4. ร้อยละ 90 ของนกัเรียนมีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 
มาตรฐานที3 5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที3จําเป็นตามหลักสูตร   
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ไดด้าํเนินงาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการเรียนการสอน เพื�อให้บรรลุ
ตามตวับ่งชี0ของมาตรฐานที� 5 โดยโรงเรียนไดด้าํเนินการดงันี0  

5.1 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 
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      1. ครูแต่ละกลุ่มสาระฯจะนาํขอ้มูลในปีการศึกษาที�ผ่านมา  ศึกษาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
และนาํขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร และปรับรูปแบบในการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดการเรียนรู้ในลกัษณะ
ที�เรียกวา่ สอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้ใหม้ากขึ0น (Teach Less Learn More) 

      2. ครูใชก้ระบวนการ  MDLC  ในจดัการเรียนการสอน ซึ� งมี See-Judge- Act ในกระบวนการเรียนรู้โดย
ใชก้รอบความคิดแบบ Induction 

      3.การวดัและประเมินผลของครูกระทาํดว้ยวิธีที�หลากหลาย  เนน้การประเมินตามสภาพจริงจาก ผลงาน
และพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื�อให้ทราบพฒันาการของนกัเรียน และแบ่งการประเมินผลเป็นการประเมินระหวา่งภาค
และปลายภาคเรียน โดยดาํเนินการวดัและประเมินผลเป็นรายตวัชี0 วดั และจดัสอนเสริมให้กบันกัเรียนที�ไม่ผา่นการ
ประเมินตามที�โรงเรียนกาํหนด เพื�อพฒันาผลสัมฤทธิ@ ใหดี้ขึ0น 

       4. จดักิจกรรมที�ส่งเสริมทางดา้นวชิาการต่างๆ ผา่นโครงการของฝ่ายวชิาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
        โรงรียนกําหนดเป้าหมายการศึกษาให้นําไปสู่การเรียนรู้ที�แท้จริงเพื�อชีวิตที� ดีงาม มีคุณค่าและ
ความหมาย การเรียนการสอนจึงมิได้มุ่งที�ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ผูเ้รียนยงัตอ้งมีสมรรถนะ
สาํคญัตามที�หลกัสูตรกาํหนด ดงันั0นการจดักิจกรรมต่างๆดงัที�กล่าวไวใ้นแต่ละมาตรฐานและรวมทั0งการจดัใหมี้สื�อ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที�มีคุณภาพเพียงพอกบัความตอ้งการ ส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ สามารถสื�อสาร 
และสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผูอื้�น กล้าเผชิญหน้ากบัปัญหา  แก้ปัญหาบนพื0นฐานของการใช้เหตุผลและ  
คุณธรรม และใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้เพื�อพฒันาตนเอง เลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน     
เลือกใชสื้�อและขอ้มูลสารสนเทศประกอบการตดัสินใจไดเ้หมาะสมกบัวยัโดยไม่ลืมที�จะอา้งอิงแหล่งขอ้มูลที�ได้
จากการสืบคน้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

      ในแต่ละกลุ่มสาระวิชาจะมีกิจกรรมที�ส่งเสริมทกัษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมฯที�เปิดโอกาสให้นกัเรียนอ่าน
หนงัสือตามที�กาํหนดและเลือกอ่านตามที�สนใจ   วิเคราะห์ และ สรุปสิ�งที�ไดจ้ากการอ่าน  กิจกรรมการอ่านหนงัสือ
นอกเวลาภาษาองักฤษ   กิจกรรมการอ่านหรือชมภาพยนตร์เชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์และ
สรุปสาระที�ได้ดว้ยการบนัทึก  การประกวดสิ�งประดิษฐ์ที�ใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์จากการอ่านโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี0 เป็นตวัอย่างที�ยกมาเพื�อแสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนมีทกัษะการอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ ์
 5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

      โรงเรียนจดัทาํสถิติผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนในทุกระดบัชั0นและนาํเสนอในที�ประชุมของฝ่ายวิชาการ     
เพื�อนาํข้อมูลยอ้นกลบัไปให้กบัครูแต่ละกลุ่มสาระวิชาได้ร่วมกนัวิเคราะห์หาทางแก้ไข และพฒันาผลสัมฤทธิ@
ทางการเรียนอยา่งต่อเนื�อง เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ห็นและเรียนรู้ลกัษณะ/รูปแบบของแบบทดสอบที�หลากหลาย
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โดยสอดแทรกเป็นคาํถามเขา้กบัการเรียนการสอนในชั0นเรียน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาขั0นพื0นฐาน
ระดบัชาติ (O–NET) ของสํานกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในระดบัชั0น ป.6  ม.3 และ ม.6 เป็นไปตามเป้าหมาย
ที�คาดหวงั 
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้  ส่งผลให้นกัเรียนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัในทุกระดบัชั0น

เป็นผูมี้คุณภาพในทุกๆดา้น ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสูงกว่า
เกณฑที์�ทางโรงเรียนกาํหนด พร้อมทั0งมีทกัษะต่างๆเป็นที�น่าพอใจ กล่าวคือ 

1.  ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัสถานศึกษาทั0ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระดบัผลการเรียน

ตั0งแต่ 3 ขึ0นไป ดงัแสดงในตารางที� 27 
 

ตารางที3 27  แสดงผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนของผูเ้รียนที�มีผลการเรียนระดบั 3  ขึ0นไปทั0ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                        ระดบัประถมศึกษาปีที� 1 ถึง มธัยมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2558   
 

ระดับชั2น 
ร้อยละเฉลี3ย 
 8 กลุ่มสาระ 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี3ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ประถมศึกษาปีที� 1 100.00 �     
ประถมศึกษาปีที� 2 100.00 �     
ประถมศึกษาปีที� 3 95.95 �     
ประถมศึกษาปีที� 4 94.45 �     
ประถมศึกษาปีที� 5 93.38 �     
ประถมศึกษาปีที� 6 92.54 �     
มธัยมศึกษาปีที� 1 79.42  �    
มธัยมศึกษาปีที� 2 86.42 �     
มธัยมศึกษาปีที� 3 84.78 �     
มธัยมศึกษาปีที� 4 84.35 �     
มธัยมศึกษาปีที� 5 86.96 �     
มธัยมศึกษาปีที� 6 88.73 �     

เฉลี3ยร้อยละทุกระดับชั2น 90.58 �     
 

 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ ปีการศึกษา 2558  ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาปีที� 
1  ถึง มธัยมศึกษาปีที� 6 ที�มีผลการเรียนระดบั  x  ขึ0นไปทั0ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
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2. ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
    ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามเกณฑ์ที�สถานศึกษากาํหนด ซึ� งไดแ้ก่ ความสามารถในการ

สื� อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัดีเยี�ยม ดงัแสดงในตารางที� 28 

ตารางที3 28  แสดงผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัทั0ง 5  ดา้นของผูเ้รียน 
                                                       ระดบัประถมศึกษาปีที� 1 ถึง มธัยมศึกษาปีที� 6   ปีการศึกษา 2558 
 

ระดับชั2น 
จํานวน นักเรียน

ทั2งหมด(คน) 

จํานวนนักเรียน(คน) 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที3มีผลการประเมิน 
ระดับดีเยี3ยมขึ2นไป ดีเยี3ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที� 1 142 142 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีที� 2 144 144 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีที� 3 146 146 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีที� 4 147 146 1 0 0 99.32 
ประถมศึกษาปีที� 5 141 139 2 0 0 98.58 
ประถมศึกษาปีที� 6 144 142 2 0 0 98.61 
มธัยมศึกษาปีที� 1 143 139 4 0 0 97.20 
มธัยมศึกษาปีที� 2 137 134 3 0 0 97.81 
มธัยมศึกษาปีที� 3 135 131 4 0 0 97.04 
มธัยมศึกษาปีที� 4 176 174 2 0 0 98.86 
มธัยมศึกษาปีที� 5 161 157 4 0 0 97.52 
มธัยมศึกษาปีที� 6 163 151 9 3 0 92.64 

ร้อยละเฉลี3ย 98.09 
  

       จากตารางแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะสําคญัทั0ง 5 ด้านของผูเ้รียนซึ� งได้แก่ ความสามารถในการสื�อสาร   
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตและความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยขีองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที� 1 - มธัยมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2558  มีคุณภาพระดบัดีเยี�ยม 

3. ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

        จากการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียน จึงทําให้ผู ้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวเิคราะห์และเขียนเรื�องหรือขอ้ความที�ไดจ้ากการอ่านตามเกณฑที์�กาํหนด ดงัแสดงในตารางที� 29 
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ตารางที3 29  แสดงผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา 2558 
 

ระดับชั2น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั2งหมด 

จํานวนนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที3มีผลการประเมิน 

ระดับดีขึ2นไป ดีเยี3ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที� 1 142 136 6 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีที� 2 144 133 11 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีที� 3 146 132 14 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีที� 4 147 95 52 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีที� 5 141 90 49 2 0 98.58 
ประถมศึกษาปีที� 6 144 86 56 2 0 98.61 
มธัยมศึกษาปีที� f 143 75 64 4 0 97.20 
มธัยมศึกษาปีที� j 137 81 53 3 0 97.81 
มธัยมศึกษาปีที� x 135 60 71 4 0 97.04 
มธัยมศึกษาปีที� 4 176 127 49 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีที� 5 161 129 32 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีที� 6 163 133 26 4 0 97.55 

ร้อยละเฉลี3ย 98.93 
 
 

 จากตารางแสดงให้ เห็นว่าผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที� 1 ถึงมธัยมศึกษาปีที� 6  ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมมีคุณภาพระดบัดีเยี�ยม เป็นไปตามเกณฑ์ที�
โรงเรียนกาํหนด   

4. ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 
     นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที� 6  มธัยมศึกษาปีที� 3 และมธัยมศึกษาปีที� 6  มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดบัชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และกลุ่มสาระภาษาองักฤษ สูงกวา่ผลการทดสอบรวบ
ยอดเฉลี�ยระดบัประเทศ ระดบัตน้สังกดั และ ระดบัจงัหวดั ในทุกรายวชิา ดงัแสดงในตารางที� 30, 31, 32  และ 33  
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ตารางที3 30 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัประถมศึกษาปีที� 6  ปีการศึกษา 2558 จาํแนกตามรายวิชา 

หมายเหตุ : สถิติไม่รวมนกัเรียนพิเศษ และคะแนนเตม็ fww ทุกวชิา 
 
 
 

ตารางที3 31 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 ปีการศึกษา 2558 จาํแนกตามรายวชิา 
 

 

หมายเหต ุ:   สถิติไม่รวมนกัเรียนพิเศษ  และคะแนนเตม็ 100  ทุกวชิา 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวดั ระดับโรงเรียน 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

ภาษาไทย 716,771 49.33 160,159 52.67 67,784 53.13 141 60.21 
คณิตศาสตร์ 716,684 43.47 160,126 49.20 67,772 50.87 141 73.94 
วิทยาศาสตร์ 716,778 42.59 160,171 45.97 67,784 46.56 141 56.55 
สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

716,784 49.18 160,171 53.53 67,785 54.41 141 67.84 

ภาษาองักฤษ 716,780 40.31 160,166 51.76 67,785 51.43 141 82.46 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวดั ระดับโรงเรียน 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

ภาษาไทย 656,817 42.64 99,395 42.45 66,356 45.24 133 54.15 
คณิตศาสตร์ 656,491 32.40 99,333 33.73 66,296 38.70 133 62.71 
วทิยาศาสตร์ 656,463 37.63 99,408 38.05 66,245 42.32 133 56.54 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

656,724 46.24 99,437 46.47 66,315 51.00 133 66.74 

ภาษาองักฤษ 656,701 30.62 99,355 33.77 66,341 37.86 133 72.56 
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ตารางที3 32  แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2558 จาํแนกตามรายวชิา 
 
 

 

หมายเหตุ : คะแนนเตม็ 100    

ตารางที3 33 แสดงร้อยละของนกัเรียนที�มีผลการทดสอบระดบัชาติขั0นพื0นฐาน ( O-NET ) ระดบัดีขึ0นไป 
 (สูงกวา่ขีดจาํกดัล่าง) ระดบัประถมศึกษาปีที� 6  มธัยมศึกษาปีที� 3 และมธัยมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2558 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบระดบัดขีึ2นไป (สูงกว่าขีดจํากัดล่าง)   
ร้อยละ
ของทั2ง 
3 ระดบั 

ประถมศึกษาปีที3 6 มธัยมศึกษาปีที3 3 มธัยมศึกษาปีที3 6 

จาํนวนนร. สอบ ?cV คน   จาํนวนนร. สอบ ?cV คน   จาํนวนนร. 
ได้ ร้อยละ ได้ ร้อยละ สอบ ได้ ร้อยละ 

ภาษาไทย 126 87.50 127 94.07 159 155 97.48 93.02 
คณิตศาสตร์ 135 93.75 128 94.81 161 137 85.09 91.22 
วิทยาศาสตร์ 126 87.50 121 89.63 159 124 77.99 85.04 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 137 95.14 131 97.04 161 132 81.99 91.39 
ภาษาองักฤษ 138 95.83 135 100.00 161 157 97.52 97.78 

ร้อยละเฉลี3ยทุกกลุ่มสาระ 91.94 95.11 88.01 91.69 

ของผู้ เรียนป.6 ม.3 และม.6ที3มีผล
การทดสอบระดบัดใีน 

91.69 

 

จากตารางแสดงให้เห็นวา่     ผูเ้รียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา   ศาสนาและวฒันธรรม และกลุ่มสาระภาษาองักฤษของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีที� 6 มธัยมศึกษาปีที� 3 และมธัยมศึกษาปีที� 6  ปีการศึกษา 2558  มีคุณภาพระดบัดีเยี�ยม และมีนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาปีที� 6 ที�ได้คะแนนเต็ม 100 ในกลุ่มสาระภาษาองักฤษจาํนวน  4 คน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
จาํนวน 3 คน และนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�ไดค้ะแนนเตม็ 100  ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จาํนวน 2 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดบัประเทศ ระดบัสังกัด ระดบัจงัหวดั ระดบัโรงเรียน 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

จํานวน 
ผู้เข้าสอบ

(คน) 

คะแนน
เฉลี3ย 

ภาษาไทย 422,625 49.36 52,536 47.70 50,364 56.42 159 71.32 
คณิตศาสตร์ 423,654 26.59 52,685 26.68 50,663 33.66 161 53.12 
วทิยาศาสตร์ 422,718 33.40 52,552 32.91 50,332 36.08 159 42.75 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

423,519 39.70 52,688 38.65 50,695 42.23 161 46.61 

ภาษาองักฤษ 423,417 24.98 52,644 27.49 50, 560 34.42 161 63.80 
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มาตรฐานที% 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน   สามารถทํางานร่วมกับผู้อื%นได้และมีเจตคติที%ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
วธีิการพฒันา 
 โ รงเรียนใ ห้ความสําคญัต่อการพฒันานักเรียนใ ห้มีทกัษะใ นการทาํงาน   รักการทาํงาน  สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอ้ื#นได ้และมีเจตคติที#ดีต่ออาชีพสุจริตดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ทั�งในและนอกห้องเรียนดงันี�   

6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 
      โ รงเรียนจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมดว้ยกระบวนการที#เป็นหนึ# งเดียวกนั คือ การจดัการเรียนรู้

แบบ MDLC  ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ See – Judge – Act    และการไ ตร่ตรอง นักเรียนทุกคนจึงไ ด้แสดง
ศกัยภาพของตนใ นการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ดาํเนินงานตามขั�นตอนที#กาํหนด มีการ
ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะอย่างต่อเนื#องจนไดผ้ลงานที#มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที#ดี ดงัปรากฏ
ในการจดังานวนัวชิาการ  งานนิทรรศการโ รงเรียนประจาํปีและงานกีฬาสีสัมพนัธ์เพื#อรณรงคใ์นหวัขอ้ประจาํปีของ
โ รงเรียน คือ Kindness and Empathy  อนึ# ง ผูป้กครอง นักเรียนและบุคลากรของโ รงเรียนแสดงความพึงพอใ จใ น
ระดบัดีเยี#ยม   

6.2 ทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมั#นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
      โ รงเรียนพฒันาหลกัสูตรใ ห้มีความต่อเนื#องและครูใ ช้กรอบความคิดแบบ Induction ใ นการออกแบบ

การสอนดว้ยการเริ#มตน้จากประสบการณ์จริงโ ดยใ ช้รูปแบบการสอนที#หลากหลาย เช่น การสอน Project based, 
Problem based หรือ Cooperative Learning ผูเ้รียนจึงเรียนรู้ได้มากขึ�น มีความตั�งใ จและรอบคอบใ นการทาํงานที#
ไดรั้บมอบหมาย  มุ่งมั#นพฒันาผลงานของตนอย่างอ่อนนอ้มยอมรับคาํวิจารณ์และขอ้เสนอแนะของผูอ้ื#น ดงัปรากฏ
ผลงานเป็นแบบอย่างที#ดี เช่น ผลงานประดิษฐ์ใ นวิชาวิทยาศาสตร์  การทดลองใ นห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์  การ
นาํเสนอผลงานการคน้ควา้ในวชิาภาษาไทย  สังคมศึกษาฯและภาษาองักฤษ  การจดัทาํ Big Book นิทานสอนใจตาม
หวัขอ้รณรงคข์องโ รงเรียนเพื#อบริจาคแก่เด็กก่อนวยัเรียน บา้นเทพ คลองเตย เป็นตน้    

6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื#นได ้
      โ รงเรียนมีบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ความรักและรับใ ช้ ผ่านกลุ่มผูแ้ทนนกัเรียนใ นสภานกัเรียน ตั�งแต่

ระดบัประถมศึกษาจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลายอย่างมีมนุษยสัมพนัธ์ใ นกิจกรรมค่ายยุวกาชาด กิจกรรมเพื#อนช่วย
เพื#อน พี#สอนน้อง งานสภานกัเรียนและกรรมการนกัเรียน  กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  กิจกรรม
ขอบคุณเจา้หน้าที#โ รงเรียน และเขตลุมพินี  การมอบรายได้จากการออกร้านงานยุวกาชาดเพื#อหารายได้มอบใ ห้
โ รงเรียนน้อง หน่วยงานและองค์การกุศลต่างๆ  งานสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมเงินคนจน  กิจกรรมสําคญัตาม
ปฏิทินโ รงเรียน คือ วนัพ่อ วนัแม่ วนัครู วนัพระคริสตมสมภพ วนัฉลองนกับุญอญัจลา วนัฉลองวนัก่อตั�งโ รงเรียน 
วนักีฬาสีสัมพนัธ์ นกัเรียนสามารถทาํงานร่วมกนัอย่างมีระบบ ใ นการวางแผน ซึ# งประกอบด้วยการกาํหนด Big 
Picture  กระบวนการ ดาํเนินการ Reflection และการประเมินผลงาน  ทาํใ ห้นกัเรียนรู้จกัรับฟังความคิดเห็นผูอ้ื#น
และยอมรับใ นความแตกต่าง สามารถตดัสินใ จอย่างยืนหยดั ปฏิบติัความดีงามบนบรรทดัฐานศาสนาและศีลธรรม
อนัดีจนปรากฏผลงานที#สร้างสรรค ์รับใชส้ังคม สนบัสนุนผูน้าํของตนอย่างรู้บทบาทหนา้ที# ดว้ยการร่วมแรงร่วมใจ 



 

91 

อย่างเป็นหนึ#งเดียวกนั 
6.4  มีความรู้สึกที#ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี#ยวกบัอาชีพที#ตนเองสนใจ 
       โ รงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัร่วมกบันกัเรียนเก่า และผูป้กครองใ นการใ ห้ขอ้มูลและจดัประสบการณ์

อาชีพสุจริตแก่นักเรียนตามความสนใ จ ดังปรากฏกิจกรรมทศันศึกษาอาชีพสร้างสุขของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โ ครงงานอาชีพของนกัเรียนใ นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  โ ครงงานอาชีพของนักเรียนใ นแผนการเรียน
ศิลป์ภาษา  ดนตรี  และคณิตศาสตร์ ซึ# งนักเรียนได้รับการเตรียมตวัอย่างเป็นระบบโ ดยมีคณะครูเป็นที#ปรึกษา  
ได้รับข้อมูลและการแบ่งปันประสบการณ์จากนักเรียนเก่าใ นหลากหลายอาชีพ และสามารถนําเสนอข้อมูลใ ห้
ความรู้เกี#ยวกบัอาชีพสุจริตที#ตนเห็นคุณค่า ดว้ยความรู้สึกที#ดีต่ออาชีพนั�นๆ      
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินผลการดาํเนินการ  พบวา่ 
]. ร้อยละ 89.44 ของนกัเรียนสามารถวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 
_. ร้อยละ 87.47 ของนกัเรียนทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมั#นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
a. ร้อยละ 87.58 ของนกัเรียนทาํงานร่วมกบัผูอ้ื#นได ้  
�. ร้อยละ 93.32 ของนกัเรียนมีความรู้สึกที#ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี#ยวกบัอาชีพที#ตนเองสนใจ 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที% 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที%อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
วธีิการพฒันา 

โ รงเรียนไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนใ ห้ครูไดรั้บการอบรมเสริมเพื#อพฒันาตนเองใ นทกัษะต่างๆ  
เพื#อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งชี�   9 ขอ้ของมาตรฐานที# 7  ดงันี�  

7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะ 
ที#พึงประสงค ์
        ครูมีการวิเคราะห์หลกัสูตรอยา่งรอบดา้นและพฒันาหลกัสูตรในทุกรายวชิาเพื�อใหเ้กิดความสอดคลอ้ง
กบัการเรียนการสอนแนวทาง “สอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้ใหม้ากขึ0น” มีการบูรณาการระหวา่งวชิา สอดแทรกคุณค่า
พระวรสาร คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�จะใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน เพื�อกาํหนดเป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนที�ชดัเจน ทั0งในการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใ ช้ข้อมูลใ นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ เพื#อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 
       ครูติดตามและประเมินนักเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื�องในรูปแบบที�หลากหลาย  มีการส่งต่อข้อมูล
ระหวา่งชั0นและการจดัให้มีการพบปะระหวา่งครูกบัผูป้กครองก่อนที�จะเปลี�ยนชั0นเรียน   ทาํให้ครูสามารถวิเคราะห์
ภาพรวมของนกัเรียนในปีการศึกษาใหม่ และวางแผนพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียน 
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7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 
       ครูวางแผนการสอนโดยใช้กระบวนการ MDLC  ที�จดัการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง (SEE  JUDGE ACT )  
ซึ� งนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั เพื�อเป็นการเริ�มการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และจดัการสอนเสริมหรือกิจรรมเสริม
ทกัษะเพื�อช่วยผูเ้รียนที�มีผลการเรียนตํ�ากวา่เกณฑ ์

7.4 ครูใชสื้�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นมาบูรณาการใน
การจดัการเรียนรู้ 
       ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีเพื�อสืบคน้ขอ้มูลและจดัทาํสื�อการสอนในทุกรายวิชา จดักิจกรรมทศันศึกษา
หรือเชิญวิทยากรในทอ้งถิ�นมาให้ความรู้   ประกอบการใชสื้�ออิเล็กทรอนิกส์ในการนาํเสนอรายงานการคน้ควา้ของ
นกัเรียน    
  7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที�มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการที�หลากหลาย  
                    ครูวดัและประเมินการเรียนรู้ บนหลกัพื0นฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพื�อพฒันาผูเ้รียนและเพื�อ
ตดัสินผลการเรียน จึงใช้วิธีการวดัและประเมินผลที�หลากหลาย  ใช้เกณฑ์การประเมินแบบ Rubricในการให้
คะแนน และมีการวเิคราะห์ขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Evana และโปรแกรม B-Index  เพื�อนาํผลไปปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

7.6 ครูใ ห้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใ ห้แก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ
เสมอภาค 
          ครูประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางครูอุร์สุลิน ให้คาํแนะนํา  คาํปรึกษา ครูพูดคุยกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่ม  ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองเพื�อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั0งดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวติ และ รายงานผลเป็นรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที#ตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 
              ครูทํางานวิจัยใ นชั� นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื� องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�ตนรับผิดชอบ และนํา
ผลการวิจยัไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ และแบ่งปันผลการวิจยัใ นการประชุมกลุ่มสาระวิชาเพื#อร่วมกนัหาแนวทาง
ในการพฒันาคุณภาพงานวจิยั 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที#ดี และเป็นสมาชิกที#ดีของสถานศึกษา 
                  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีและเป็นสมาชิกที�ดีของโรงเรียน  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที�และงานที�ไดรั้บมอบหมาย พฒันาตนเองอย่างสมํ�าเสมอ มีความรักสามคัคีในหมู่คณะ 
รวมทั0งร่วมปกป้องและรักษาชื�อเสียงของโรงเรียน และครูยึดมั�นและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาที�ตน    
นบัถือ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม Professional  Development   กิจกรรมพฒันาจิตใจ   เป็นตน้ 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที#ไดรั้บมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
      ครูทาํงานรับผิดชอบหนา้ที#ของตนอย่างเต็มความสามารถ  ทั�งในการจดัการเรียนรู้และการดูแลนกัเรียน 

รับผิดชอบกิจกรรม/โ ครงการต่างๆ  ที#ไดรั้บมอบหมาย  และทาํงานล่วงเวลาในโ อกาสต่างๆ  ของโ รงเรียน 
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ผลการดําเนินงาน 
1.ร้อยละ 100 ของครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ

และคุณลกัษณะที#พึงประสงค ์
2. ร้อยละ 90.53 ของครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใ ชข้อ้มูลใ นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

เพื#อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
3. ร้อยละ 93.68 ของครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที#ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการ

ทางสติปัญญา 
4. ร้อยละ 97.89 ของครูใชสื้#อและเทคโ นโ ลยีที#เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถิ#น

มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
5. ร้อยละ 97.89 ของครูมีการวดัและประเมินผลที#มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธีการที#

หลากหลาย 
6. ร้อยละ 90.53 ของครูใ ห้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใ ห้แก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพ

ชีวติดว้ยความเสมอภาค 
7. ร้อยละ 93.68 ของครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ใ นวิชาที#ตนรับผิดชอบ และใ ช้ผลใ น

การปรับการสอน 
8. ร้อยละ 93.68 ของครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที#ดี และเป็นสมาชิกที#ดีของสถานศึกษา 
9. ร้อยละ 94.73 ของครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที�ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

 
มาตรฐานที3 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที3อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
วธีิการพฒันา 
 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�ในการบริหารจดัการศึกษาตามตวับ่งชี0ทั0ง 6 ที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน
ที� 8 ดงันี0  
 8.1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเริ�มที�เนน้การพฒันาผูเ้รียน 
     ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์ศกัยภาพโรงเรียน  วิเคราะห์โอกาสและขอ้จาํกดั เพื�อนาํมาใช้ในการวางแผน
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดงัปรากฏในแผนพฒันาโรงเรียน  ซึ� งแสดงถึงทิศทางของการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน
ในอนาคตที�สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและชุมชน มีการคิดริเริ�มเทคนิค  วิธีการใหม่ๆ  เผยแพร่ และแนะนาํ
ให้บุคลากรนําไปปรับใช้ เช่น มีการใช้ระบบ online ในการติดตามประเมินผล  เป็นต้น มีการกระตุ้นครูและ
บุคลากรให้ความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยกาํหนดใหมี้การประชุมกลุ่มสาระ  ประชุมทีมชั0น  มีการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนของคุณครู โดยคุณครูแต่ละท่านจะไดรั้บการนิเทศอยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 ครั0 งเพื�อ
พฒันาผูเ้รียน 
 8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั0ง 
ดา้นวชิาการและการจดัการ 
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  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที�     
เกี�ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับการดาํเนินงานของโรงเรียน ร่วมกาํหนด
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น มีการประชุม
อนุกรรมการวิชาการของโรงเรียน ซึ� งในปีการศึกษานี0 จดัประชุมทั0งสิ0น 7 ครั0 ง  การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  การทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยสอบถามนักเรียน  ครูและ
ผูป้กครอง ซึ� งจัดทําภาคเรียนละ 1 ครั0 ง  การพบผูป้กครองเพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆกําหนดไว ้         
ภาคเรียนละ 2 ครั0 ง ซึ� งนักเรียน ครู  ผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื�นได้รับรู้
เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา โดยมีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆในวารสาร MD News ซึ� งจดัทาํ 4 ฉบบัต่อปี 
ใน website ของโรงเรียน  นอกจากนั0นเมื�อมีกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนจะมีจดหมายแจง้ผูป้กครองให้รับทราบ และเขา้
ร่วมกิจกรรมการจดัทาํแผนปฏิบัติการประจาํปี  ผูบ้ริหารและคณะครูจะนําข้อมูลจากการประชุมสรุปผลการ
ดาํเนินงานในปีที�ผา่นมาประกอบเป็นฐานคิดในการบริหารจดัการศึกษาทุกครั0 ง  
 8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
       ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ โดยให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบดาํเนินงานตามบทบาทหน้าที� มีการนิเทศ ติดตาม กาํกบั 
และประเมินผลการดาํเนินงาน โดยจดัให้มีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการของทีมชั0นเมื�อสิ0น         
ภาคเรียนที� 1 เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลนาํสู่การวางแผนการทาํงานในภาคเรียนที� 2 และในปลายภาคเรียนที� 2 ไดจ้ดัให้
มีการประชุมสรุปงานตามแผนปฏิบติังาน ซึ� งเป็นการสรุปงานของแต่ละกลุ่มสาระ   
 8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 
        ผู ้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั0 ง 4 ด้าน มีโครงการหรือ
กิจกรรมที� ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  ได้แก่  การจัดฟื0 นฟูจิตใจให้คุณครู    การจัดชั�วโมง  Professional 
Development  การจดัทศันศึกษาของคุณครู    การจดับรรยายพิเศษ ปีศกัดิ@ สิทธิ@ แห่งเมตตาธรรม  การจดับรรยาย
พิเศษ  Laudato Si’  เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม นอกจากนี0 สนบัสนุนให้มีการอบรมครูโดยครูดว้ยกนัเอง เช่น กลุ่มสาระ
การงานจดัอบรมครูเรื�องการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์  การใช ้Tablet  เพื�อการเรียนการสอน  การแกะสลกัยางลบ      
การถ่ายภาพเบื0องตน้ และการประกอบอาหาร (กิจกรรมคุณครูเขา้ครัว)  กลุ่มสาระศิลปะ ไดจ้ดักิจกรรมลีลาศ   สอน
การเล่นเครื�องดนตรีไทย  เครื� องดนตรีสากล จดัให้คุณครูเข้าร่วมกิจกรรมงานอาสาพฒันาที�เชียงคาํ  กิจกรรม         
จิตอาสาที�โรงเรียนปิยมาตย์  เป็นต้น โดยมีการนิเทศ ติดตามและประเมินการดําเนินงานกิจกรรมเป็นประจาํ 
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั0 ง ซึ� งจะมีการรายงานสรุปงานและรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ดงัปรากฏในรายงานการ
ประชุม และทุกครั0 งที�ครูเขา้ร่วมการอบรม สัมมนา  ทศันศึกษา  จะมีการเขียน reflection ส่งฝ่ายบริหารเพื�อพิจารณา
ดว้ย 
 8.5 นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา  
                    โรงเรียนจดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจในการจดัการศึกษาดว้ยการตอบแบบสอบถามทุกภาคเรียน  
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ซึ� งผลการประเมินพบว่า ครู นักเรียน ผูป้กครอง นักเรียนเก่า และชุมชนมีความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นอย่างมาก และพร้อมให้การสนบัสนุนในกิจกรรมที�โรงเรียนจดัขึ0น ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจาก
ผูป้กครอง ผูบ้ริหารไดน้าํมาพิจารณาเพื�อใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ0น   
 8.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ และเตม็เวลา 
                    ผูบ้ริหารไดใ้ห้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการแก่ครูเกี�ยวกบัการพฒันาและการใชห้ลกัสูตร โดยในปี
การศึกษานี0 ไดมี้การจดัทาํคาํอธิบายรายวิชาใหม่ให้เป็นปัจจุบนั ลดความซํ0 าซ้อนของเนื0อหา  มีการจดัทาํหลกัสูตร 
คาํสอนและหลกัสูตรอญัจลา  ซึ� งเป็นหลกัสูตรเฉพาะของโรงเรียนในเครืออุร์สุลิน ให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบัการจดั     
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ MDLC   การจดัการเรียนการสอนแบบ Induction  การจัดการเรียนการสอนแบบ
ไตร่ตรอง พร้อมทั0งให้ขอ้มูลเกี�ยวกับการเลือกใช้สื� อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจยัเพื�อ
พฒันาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจดัการศึกษามีการติดตามกาํกบั ประเมินและนาํผลการประเมินไปพฒันาหรือ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องตามภารกิจอยา่งเตม็ความสามารถและเตม็เวลาทาํการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินตามเอกสารและหลกัฐานอา้งอิงในการปฏิบติังานของโรงเรียน   พบวา่  
1. ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ ปฏิบติังานไดต้ามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูน้าํ มีความคิด

ริเริ�มที�เนน้การพฒันาผูเ้รียน ในระดบัดีเยี�ยม 
2. ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้ข้อมูลผลการประเมินผลงานวิจยัเป็นฐานคิดทั0งด้าน

วชิาการการจดัการ ในระดบัดีเยี�ยม 
3. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ต่อการจดัการและสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไว้

ในแผนปฏิบติัการในระดบัดีมาก 
4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและและสนับสนุนให้ครูมีพฒันาการอย่างต่อเนื�องและมีศกัยภาพให้พร้อมรับการ

กระจายความร่วมรับผดิชอบในความเป็นผูน้าํในระดบัดีเยี�ยม 
5. ผูบ้ริหารมีสัมพนัธ์ที�ดีกบัองคก์รต่างๆที�สนบัสนุนการจดัการศึกษา ในระดบัดีเยี�ยม 
6. ผูบ้ริหารปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี  ให้คาํแนะนาํ  คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา

เตม็ตามศกัยภาพและเตม็เวลา ในระดบัดีมาก 
 
มาตรฐานที3 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที3อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชนที�ร่วมกนัปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ทาํใหบ้รรลุผลตามตวับ่งชี0มาตรฐานที� 9 โดยไดด้าํเนินการดงันี0  
 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ระเบียบกาํหนด  
       คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทของตนเองและปฏิบติัหนา้ที�ไดค้รบถว้น 
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โดยคาํนึงถึงปรัชญา  วิสัยทศัน์ พนัธกิจของโรงเรียน และหลกัการบริหารสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ของการศึกษา
คาทอลิกบนพื0นฐานการศึกษาอุร์สุลิน  ด้วยการมีส่วนร่วมในการให้คาํปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ให้ความ
เห็นชอบการดาํเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน  การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา  
การจดัระบบและการดาํเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน การรายงานผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและประกาศของศธ. คณะกรรมการชี0นาํในการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา รวมทั0งบาํรุงรักษาและจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  การออกระเบียบและแนวปฏิบัติเกี�ยวกับการบริหารการเงินและ 
การจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  รวมทั0งส่งเสริมและสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบั
หน่วยงานอื�นๆ ในชุมชน กบัองคก์รภาครัฐและองคก์รเอกชน   

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั ติดตาม ดูแลและขบัเคลื�อนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุ 
ผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  
        คณะกรรมการสถานศึกษามีการกาํกบั ติดตาม ดูแลและขบัเคลื�อนการดาํเนินงานของสถานศึกษา โดย
ใชก้ระบวนการ  PDCA ที�เป็นระบบและต่อเนื�อง  โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมร่วมกนั ภาคเรียนละ  
2  ครั0 ง  เพื�อกาํกบั ติดตาม ดูแ ล และสนับสนุนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ให้ดาํเนินงานบรรลุผล 
สําเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้  รวมทั0 งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจดัการดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ  ดา้นบริหารงานบุคคล  และดา้นการบริหารทั�วไปของสถานศึกษา 
ใหเ้ป็นไปตามอตัลกัษณ์ นโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนและแผนปฏิบติัการประจาํปีที� ให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนโรงเรียนในการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
และจดัหาอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ เพื�อเสริมสร้าง ปรับปรุง และพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน  สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ด้วยการประสานงานกบั
ผูป้กครอง นกัเรียนเก่า  และชุมชนทอ้งถิ�น รวมทั0งองคก์รทั0งภาครัฐและเอกชน เพื�อสนบัสนุนใหโ้รงเรียนเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  ส่งผลให้ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษาในดา้นนักเรียนในระดบัมากที�สุด  
คิดเป็น ร้อยละ 90.50  ด้านครูในระดบัมากที�สุด  คิดเป็นร้อยละ 95.80  ด้านผูบ้ริหารโรงเรียนในระดบัมากที�สุด   
คิดเป็นร้อยละ 96.7  และดา้นดาํเนินงานในการบริหารจดัการ  คิดเป็นร้อยละ 95.20 
 9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
     ผูป้กครองและชุมชนไดรั้บโอกาสจากทางโรงเรียนในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียน  โดยมีกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกันและกัน นับตั0 งแต่การแสดงความคิดเห็น               
การวางแผน  การดาํเนินการ การแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กาํกบั ติดตามและประเมินผลในโครงการ งาน  
กิจกรรม และ แหล่งเรียนรู้ต่างๆตามความตอ้งการและบริบทของโรงเรียน ดว้ยการมีคณะอนุกรรมการวิชาการฯ 
ของสมาคมนกัเรียนเก่าฯ  คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู และเครือข่ายผูป้กครองตามระดบัชั0นเรียนต่างๆ 
เพื�อประโยชน์ในการพฒันาการศึกษาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไว ้ ส่งผลให้ผูป้กครองและชุมชนมี 
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  
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ผลการดําเนินงาน 
 จากการประเมินผลตามเอกสารและหลกัฐานของสถานศึกษาในการดาํเนินการ  พบวา่ 
 1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรู้และเขา้ใจ  สามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�ตามที�ระเบียบกาํหนด
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม 
   2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกาํกบั ติดตาม  ดูแลและขบัเคลื�อนการดาํเนินงาน ของโรงเรียนโดย
ใชก้ระบวนการ PDCA ที�เป็นระบบและต่อเนื�อง  ทาํให้โรงเรียนดาํเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้ใน
ระดบัดีเยี�ยม 
              3. ร้อยละ 94.6 ของผูป้กครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการไดรั้บโอกาสในการมีส่วนร่วมส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในลกัษณะสังคมแห่งการเรียนรู้ ในระดบัดีเยี�ยม 
 
มาตรฐานที3 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
วธีิการพฒันา   
  10.1 โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น   
                      โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที�มีความเหมาะสมและสอดคล้องบริบทท้องถิ�น โรงเรียนจึงให้
ความสําคญัในการพฒันาผูเ้รียนที�เน้นความรู้คู่คุณธรรม  ส่งเสริมความงอกงามทางสติปัญญาของผูเ้รียน  ในการ
แสวงหาความรู้ ความจริง การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพฒันาตนเองให้กา้วหน้าอยูเ่สมอ   โรงเรียนจดัให้มีโครงการ
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนซึ� งประกอบดว้ยกิจกรรมพฒันาหลกัสูตรเจาะลึกและสร้างความต่อเนื�อง
ของเนื0อหาสาระระหวา่งชั0นเรียน   พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและวางแนวทาง TLLM (Teach Less Learn More) 
ให้หลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชามีความต่อเนื�องของเนื0อหาระหวา่งชั0นเรียนและลดความซํ0 าซ้อน  มีการ 
บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระเพื�อปรับกระบวนการเรียนรู้ภายใตแ้นวคิด TLLM  บูรณาการคุณค่าพระวรสารใน 
ทุกกลุ่มสาระวิชาและทุกกิจกรรมเพื�อพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ ผา่นกระบวนการเรียนรู้ที�มีคุณค่าที�
ดีงาม รู้เท่าทนัความเป็นไปของโลกและพหุวฒันธรรม  เป็นพลเมืองที�มีความรับผิดชอบ เกิดทกัษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ตดัสินดว้ยมโนธรรมที�เที�ยงตรงและมีทกัษะชีวติ  ร่วมรณรงคใ์นประเด็น “ใจเมตตา ร่วมทุกขร่์วมสุขกบั
เพื�อนมนุษย ์(Kindness and Empathy)” ผ่านทางกิจกรรมเสริมต่างๆ  เพื�อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดถึงผูอื้�น  เอาใจเขาใส่ใจ
เรา  เห็นคุณค่าในเพื�อนมนุษย ์ มีความ เอื0ออาทรเอาใจใส่ในความตอ้งการ ความจาํเป็น ความสุขและความทุกขข์อง
ผูอื้�นและพร้อมที�จะให้ความช่วยเหลือเกื0อกูลกนัและกนั  ซึ� งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการกาํกบัติดตามประเมิน
การใชห้ลกัสูตรสมํ�าเสมอทุกภาคเรียนและครูมีงานวิจยัในชั0นเรียนเพื�อปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนนาํสู่การ
เรียนรู้ที�ย ั�งยนืของผูเ้รียน  
 10.2 จดัรายวชิาเพิ�มเติมที�หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 
           โรงเรียนจดัให้มีรายวิชาเพิ�มเติมที�เหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนดัและความสามารถของ
ผูเ้รียนทั0งดา้นภาษา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะและดนตรี  ไดแ้ก่ วิชาภาษาจีน  วิชาภาษาฝรั�งเศส   รายวิชา
มหาอาํนาจใหม่ในทศวรรษหนา้ และมีรายวชิาที�บูรณาการการเรียนรู้ขา้มกลุ่มสาระ  เช่น  วชิาเทคโนโลยทีางดนตรี  
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มีกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษโดยใช้สื�อการสอนที�หลากหลาย เช่น โปรแกรม Maths-Whizz เพื�อ
พฒันาคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษเป็นรายบุคคลโปรแกรม Eureka เพื�อการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
หอ้งเรียนมธัยมเป็นตน้  
 10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน  
         โรงเรียนให้ความสําคญักบัการที�ผูเ้รียนได้มีโอกาสพฒันาความรู้ ความสามารถและความถนัดของ
ตนเองผา่นกิจกรรมที�หลากหลาย  ภายใตแ้ผนงานบรรยากาศโรงเรียนแห่งอิสรภาพ และความรัก-รับใช ้เพื�อปลูกฝัง
ให้ผู ้เรียนทํางานร่วมกันอย่างมีระบบ มีการวางแผน ด้วยกระบวนการ Big Picture-Process-Reflection และ
ประเมินผลงาน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นและยอมรับในความแตกต่าง พฒันาทกัษะ 
Reflection การตดัสินใจอย่างยืนหยดั ปฏิบติัความดีงามบนบรรทดัฐานของศาสนาและศีลธรรมอนัดี และผูเ้รียน
ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมรับใช้สังคม เช่น กิจกรรมเลือกตั0งสภานักเรียน  กิจกรรมค่ายในทุกระดบัชั0น กิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เปิดชมรมต่างๆ จาํนวน 36  ชมรม  กิจกรรมวนัไหวค้รู  กิจกรรมสังคม
สงเคราะห์  กิจกรรมทศันศึกษา  กิจกรรมกีฬาสีสัมพนัธ์  กิจกรรมการปฏิบติัธรรม  กิจกรรมวนัวิชาการที�ร่วม
รณรงค์ตามสาส์นสมชัชาของคณะอุร์สุลินคือ Kindness and Empathy กิจกรรมศิลปะเพื�อมวลมนุษย ์(Art for All)
หัว เรื� อง  กําแพ งที� ห ายไป  กิ จก รรม  Active Citizen ป ลู ก จิตสํ านึ ก ไท ย ต้าน ภัยค อร์รัป ชัน  กิ จก รรม วัน 
พระคริสตสมภพ กิจกรรมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ  
กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงที�โรงพยาบาลตํารวจ  กิจกรรม  Sharing Happiness กิจกรรมยุวกาชาดแฟร์  
กิจกรรมตลาดนดัเพื�อโรงเรียนนอ้งกิจกรรม SME  และกิจกรรม Music Everlasting 2016 เป็นตน้  
    10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   
         โรงเรียนสนบัสนุนและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนการสอนภายใตแ้นวคิด TLLM สอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้
ให้มากขึ0น ใช้ Mater Dei Learning Cycle  ในการจดัการเรียนการสอน  ใชก้รอบความคิดแบบ Induction    เพื�อให้
ผูเ้รียนสามารถเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของตนเอง ผูส้อนบอกให้ผูเ้รียนรู้ว่าในแต่ละคาบ/บทเรียน/ภาคเรียน เรียน
อะไร อยา่งไร เพื�ออะไรและสาระนั0นเชื�อมโยงกบัสิ�งใด รวมทั0งไตร่ตรองประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งสมํ�าเสมอ    
จดักิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ใช้Project based ,Problem based และ Cooperative Learning และมี
การบูรณาการระหว่างวิชา   ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเชื�อมโยงกระบวนการคิดจนสามารถสรุปความรู้ดว้ยตนเองได ้      
มีกิจกรรมกระตุน้การทาํงานเป็นทีมทั0งช่วงชั0นและกลุ่มสาระ เพื�อพฒันาหลกัสูตร  การวิจยัเป็นกลุ่มและการสอน
เป็นทีม  ใชง้านวิจยัในการเรียนรู้และการแกปั้ญหา  เช่น งานวิจยัเรื�องการพฒันาทกัษะการคูณทศนิยม โดยใชแ้บบ
ฝึกฯ  งานวิจยัเรื� องการแก้ปัญหาการขาดทกัษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้บทร้อยกรอง  และงานวิจยัเรื� องการ
พัฒนาการจดัการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยศึกษาจากการไตร่ตรอง เป็นต้น   ผูเ้รียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง เช่น การแสดงผลงานการเรียนรู้ในวนันิทรรศการโรงเรียน  กิจกรรมงานวนัวิชาการ  โรงเรียนมี
โครงการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื�อให้ผูส้อนพฒันาความเป็นครูมืออาชีพในการจดัการเรียนรู้ ภายใตกิ้จกรรม
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ศึกษาอบรมให้ผูส้อนสามารถเลือกเรียนรู้ดว้ยกระบวนการที�หลากหลาย  กิจกรรมศึกษาเจาะลึก ดูงานและศึกษา
แน วคิ ด  Teach Less Learn More   ทัศ น ศึ ก ษ าเชิ งป ฏิ บั ติก าร Project Approach  แล ะก ารเข้า ร่วม สั ม ม น า 
เชิงปฏิบติัการเรื�อง กระบวนการเรียนการสอนที�เน้นการไตร่ตรอง  มีกิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีของครู
เพื�อการเรียนการสอน และสื�อสารกบัโรงเรียน นกัเรียนและผูป้กครอง   เช่น การออกแบบสอบถามและประเมินผล
โดยใช ้Google Form เป็นตน้ 
 10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบและนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

        โรงเรียนจดักิจกรรมให้การนิเทศการสอนนําสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างแท้จริง  โดยกาํหนดให ้
ทุกกลุ่มสาระวชิามีการนิเทศทุกภาคเรียนอยา่งนอ้ย f ครั0 ง หวัหนา้กลุ่มสาระวชิาเป็นผูรั้บผิดชอบงานนิเทศการสอน
ของครูในกลุ่มสาระของตน จดัให้มีการเตรียม และวางแผนการนิเทศดว้ยแบบแผนการนิเทศที�มุ่งเน้นพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนของครูอย่างชัดเจนและเป็นความกัลยาณมิตรทั0งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  และผูส้อนนํา 
ผลการนิเทศไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตน    และมีการนิเทศ กาํกบัติดตามการใช้หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 
จากการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายกิจการนกัเรียน  ประชุมอนุกรรมการวิชาการ
นกัเรียนเก่าฯอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั0 งอยา่งสมํ�าเสมอ   
 10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
         โรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมพฒันาการดูแลนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพิ�มมากขึ0น ส่งเสริมพฒันาให้ผูเ้รียนมี
ความมุ่งมั�นพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดูแลและพฒันาผูเ้รียน      
เป็นรายบุคคล  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศในการบนัทึกพฤติกรรมที�จาํเป็นของนกัเรียนเป็นรายบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
และส่งต่อขอ้มูลเพื�อให้การช่วยเหลือและพฒันา  จดัแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล   มีกิจกรรมพฒันานกัเรียนเป็น
รายบุคคลในทุกระดับชั0 น เช่น กิจกรรมแนะแนวในระดับชั0 นต่างๆ  และกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
สู่ระดบัอุดมศึกษา เป็นตน้ มีการรายงานผลดา้นต่างๆให้ผูป้กครองเพื�อความมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนเพื�อ
สร้างแนวทางการปลูกฝัง อบรมนักเรียนร่วมกนัระหว่างบา้นกบัโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื�อง โดยจดัให้มีการประชุมและปฐมนิเทศผูป้กครอง  รายงานผลดา้นต่างๆให้ผูป้กครองรับทราบ
อยา่งสมํ�าเสมอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น ในระดบัดีมาก     
2. โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายให้ผู ้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ         

ความสนใจ ในระดบัดีมาก     
3. โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอบสนองความตอ้งการ ความถนดัและความสามารถของผูเ้รียนใน

ระดบัดีเยี�ยม    
4.  ครูพึงพอใจที�ผูบ้ริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีการพฒันาการกระบวนการเรียนรู้ที�ให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเองในระดบัดีเยี�ยม     
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5.  ครูที�ไดรั้บการนิเทศ และ นาํผลการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ�งขึ0นในระดบั     
ดีเยี�ยม     

6. นกัเรียน ครูและผูป้กครองมีความพึงพอใจกบัการที�โรงเรียนจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในดา้น 
วชิาการ  จิตใจ พยาบาลและความปลอดภยัในระดบัดีเยี�ยม 
 

มาตรฐานที3 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที3ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพฒันาการตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ
เพื�อใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวับ่งชี0ของมาตรฐานที� 11  โดยดาํเนินการดงันี0  

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมั�นคง สะอาด และปลอดภยั มีสิ�งอาํนวยความสะดวกพอเพียง 
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มรื�น และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 
  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และแหล่งเรียนรู้ที�เพียงพอสําหรับนกัเรียน ในปีการศึกษา 2558
โรงเรียนได้มีการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติในส่วนต่างๆ เช่น ห้องแมรี�  ออฟดิอินคาร์เนชั�น  ชั0 น 2       
หอ้งเรียนทุกหอ้ง  หอ้งนํ0านกัเรียน และการตรวจเช็คเครื�องปรับอากาศ  เป็นตน้ 
 มีการสํารวจและทาํการซ่อมแซมโต๊ะ เกา้อี0  ห้องเรียน อาคารและสถานที�ต่าง ๆ ภาคเรียนละ f ครั0 ง  
นักเรียนทาํหน้าที�ดูแลความสะอาดในห้องเรียน และมีเจ้าหน้าที�ดูแลจดัการทาํความสะอาดสถานที�ต่างๆ ใน
โรงเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ และมีบริษทัที�รับงานการทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศอยา่งสมํ�าเสมอในห้องเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการต่างๆ 
 ด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนทาํการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน จดัให้มีการปลูกต้นไม ้ 
สวนหยอ่มต่างๆให้สวยงามและร่มรื�นอยูเ่สมอ  มีการดูแลรักษาความสะอาดรอบๆอาคารและบริเวณโรงเรียน ดว้ย
กิจกรรมตาวเิศษ มีการรณรงคล์ดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ�งแวดลอ้ม ดว้ยการรีไซเคิลขยะ  การคดัแยกขยะก่อนทิ0ง  
การดูแลการกาํจดันํ0 าเสียในคูคลองของโรงเรียน การรณรงคง์ดสูบบุหรี�และดบัเครื�องยนต์เมื�อจอดรถในโรงเรียน 
และมีการเก็บขอ้มูลพื0นฐานคุณภาพสิ�งแวดล้อมของโรงเรียนดว้ยการติดตั0งเครื�องวดัเสียงฝุ่ นละออง คุณภาพนํ0 า 
ในสระโดยบริษทั UAE  นอกจากนี0 โรงเรียนยงัให้บริการอาหาร นํ0 าดื�มที�ถูกสุขอนามยั ซึ� งในปีนี0 ไดรั้บการตรวจ
คุณภาพนํ0 าดื�มจาก United Analyst and Engineering Co.,Ltd. ผลการตรวจคุณภาพนํ� าดื#มพบว่าได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที# WHO กาํหนด และริเริ#มตั�งคณะกรรมการสิ#งแวดลอ้มของโ รงเรียน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ผูป้กครอง
และผูแ้ทนครูทุกระดบัชั�นเรียน 

 11.2 จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  
         โรงเรียนจดัให้มีโครงการและกิจกรรมที�ส่งเสริมสุขอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน ครอบคลุม

ตามสุขบญัญติั 10 ประการ เช่น  
  ดา้นส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน ไดแ้ก่ การรณรงคใ์หใ้ชห้นา้กากอนามยั ( MASK)  เมื�อมีอาการไอ และ 
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จามป้องกนัการติดเชื0อทางเดินหายใจ เป็นประจาํทุกวนัตลอดภาคเรียน รณรงค์การทาํความสะอาดห้องเรียนและ    
อาคารเรียนเพื�อป้องกนัและควบคุมโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009   โรคมือ เทา้ ปาก และโรคระบบทางเดิน
หายใจ    เน้นการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆทั0 งการล้างด้วยสบู่และการใช้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol  Gel) ก่อนเข้า
หอ้งเรียนหลงัการพกั จดับริการฉีดวคัซีนต่างๆอยา่งต่อเนื�อง   ไดแ้ก่  วคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่   วคัซีน MMR 
(วคัซีนป้องกนัโรค หดั ทางทูม หดัเยอรมนั) วคัซีน DT  (วคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ  บาดทะยกั) มีการตรวจสุขภาพ
นกัเรียนและบุคลากรประจาํปี  มีการควบคุมกาํจดัลูกนํ0 าและยุงลายและกาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกนํ0 ายงุลาย  ใส่ทราย
เทมีฟอส/จีพี โอ f โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สาธารณ สุขfm ลุมพิ นี  และสํานักงานเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร มาฉีดพ่นหมอกควนักาํจดัยุงลายในโรงเรียน  และจดักิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ไดแ้ก่ 
กิจกรรม 1 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 กีฬา,  กิจกรรมกีฬาสีประจาํปี กิจกรรมกีฬาระหว่างห้องเรียน, กิจกรรมการออกกาํลงั
กายยามเชา้ของนกัเรียนตั0งแต่ระดบัช่วงชั0นที�f-2,  กิจกรรมลานกีฬาเพื�อสุขภาพ เพื�อส่งเสริมการเล่นกีฬาทุกประเภท
ในช่วงเช้า-พกักลางวนั-หลงัเลิกเรียน,  จดัการเรียนการสอนและรณรงค์เรื� องสุขบญัญติั10 ประการ โดยกิจกรรม
ทั0งหมดนี0  ดาํเนินงานโดยกลุ่มสาระวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 ด้านความปลอดภยั   โรงเรียนมีนโยบายการรักษาความปลอดภยั (ดูอา้งอิงเพิ�มเติมได้จากเอกสาร 
การรักษาความปลอดภยั โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั) โดยมีการแต่งตั0งผูรั้บผดิชอบดา้นการดูแลความปลอดภยัโดย
มีคณะครูทาํหนา้ที�ดูแลความปลอดภยัของนกัเรียนตามสถานที�ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน มีเจา้หน้าที�รักษาความ
ปลอดภยัอยูใ่นบริเวณประตูทางเขา้-ออกของโรงเรียนและจดัใหมี้การแลกบตัรเขา้-ออกบริเวณโรงเรียน ติดตั0งกลอ้ง
วงจรปิดภายในโรงเรียน  มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ดบัเพลิง  สายดบัเพลิง สัญญาณเตือนภยัทุกปีการศึกษา จดัให้มี
แผนการเคลื�อนยา้ยนกัเรียนและบุคลากรในกรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉินโดยมีการซ้อมปีการศึกษาละ f ครั0 ง  นอกจากนี0
โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ในการจดัโครงการคุณพ่ออาสา
จราจร มาช่วยอาํนวยความสะดวกในการรับ-ส่ง นักเรียน ดูแลการขา้มถนน การจราจราจรภายในและภายนอก
โรงเรียนใหมี้ความสะดวก ปลอดภยัและเกิดความคล่องตวัมากขึ0น 
 11.3 จดัห้องสมุดที�ให้บริการสื�อและเทคโนโลยีสารสนเทศที�เอื0อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ/หรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
         โรงเรียนมีการจดับริการห้องสมุดในระดบัอนุบาล-ระดบัชั0นมธัยมศึกษา  ห้องบริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ห้องเมริชีและห้องวรัญจรา) และห้องเรียนคอมพิวเตอร์สําหรับนกัเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
ทั0งนี0 เพื�อการสืบคน้ขอ้มูลในการเรียนรู้ โดยนกัเรียนไดใ้ช้คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื�องในการเรียน  โรงเรียนจดั
ให้มีห้องคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากร บริการดา้นอินเตอร์เน็ตสําหรับสืบคน้ขอ้มูล มีห้องบริการและผลิตสื�อการ
สอนที�จาํเป็น  เช่น การจดัทาํเอกสารประกอบการเรียนการสอนและการถ่ายเอกสาร  การบริการวิทยุ  เครื�องเล่น
DVD ,VCD, คอมพิวเตอร์แบบพกพา ฯลฯ  เพื�อใช้ประกอบการเรียนการสอน และเพื�อความสะดวกในการทาํงาน
ดา้นการสอนของครูโรงเรียนไดจ้ดัซื0อคอมพิวเตอร์แบบพกพาใหบุ้คคลกรครูใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

 โรงเรียนมีหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ เพื�อเอื0อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีการเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วม เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระวชิาภาษาไทยและสังคมศึกษา 
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ศาสนา และวฒันธรรม ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องศูนยอ์าเซียนศึกษา  
หอ้ง Maths Wizz สาํหรับนกัเรียนช่วงชั0นที� 1 - 2  หอ้ง Reading Room ดาํเนินการโดยคุณแม่อาสา  เป็นตน้   
 

ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนที�มั�นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ�งอาํนวยความสะดวก

พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มรื�น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผูเ้รียน ทั0งนกัเรียน ผูป้กครอง และ
บุคคลากรในโรงเรียน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม 

2. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมที�ส่งเสริมสุขอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียนเป็นที�พอใจอยุใ่นระดบัดีมาก 
3. โรงเรียนมีการจดัห้องสมุดที�ให้บริการสื�อและเทคโนโลยี  สารสนเทศที�เอื0อให้ผูเ้รียน เรียนรู้ดว้ยตนเอง

และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา่ นกัเรียน ผูป้กครอง และบุคคลากรของโรงเรียน
มีความพึงพอใจ ในดา้นการจดัห้องสมุดที�ให้บริการสื�อและเทคโนโลยสีารสนเทศที�เอื0อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และ/หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัเยี�ยม 
 
มาตรฐานที3  12 สถานศึกษามีการประกันคุณ ภ าพ ภายในของสถานศึ กษาตามที3 กําหนดในกฎ กระทรวง  
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใชห้ลกัการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน  นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน
และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง มีการแต่งตั0งคณะกรรมการรับผิดชอบดาํเนินการให้บรรลุตามตวับ่งชี0 ในมาตรฐานที�  12 
ดงันี0  

12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        โรงเรียนแต่งตั0งคณะทาํงานในการจดัทาํขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพที�พึงประสงค์ และ

มาตรฐานที�ต้องการให้เกิดขึ0 น เพื�อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานสํานกังานเขต
พื0นที�การศึกษา มาตรฐานคุณภาพเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานตน้สังกดั และอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ทั0งนี0 โดยคาํนึงถึงศกัยภาพของเด็ก ศกัยภาพของโรงเรียน 
บริบทของชุมชนและทอ้งถิ�น ดว้ยการจดัประชุมคณะทาํงานกาํหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละมาตรฐาน 
และเพื�อใหเ้ห็นการพฒันาอยา่งชดัเจน โรงเรียนจึงกาํหนดมาตรฐานการศึกษาที�ต่อเนื�อง x ปี คือ ปีการศึกษา 2558 – 
2560 เป้าหมายความสําเร็จของแต่ละมาตรฐานที�กาํหนดขึ0นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
นาํมาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ พร้อมทั0งประกาศใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทั0งภายในและภายนอกรับทราบอยา่งทั�วถึง 

โรงเรียนแต่งตั0งคณะทาํงานในการกาํหนดแนวทางประกนัคุณภาพของสถานศึกษา โดยดาํเนินการ
กาํหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 
2554) และสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน  ดว้ยการจดัประชุมเพื�อกาํหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละ
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มาตรฐานและ ตวับ่งชี0  และเพื�อให้เห็นการพฒันาอย่างชัดเจน โรงเรียนจึงกาํหนดมาตรฐานที�ต่อเนื�อง x ปี คือ  
ปีการศึกษา 2558 – 2560 และจดัทาํเอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นําเสนอผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และนาํมาเป็นเกณฑ์ในการบริหารจดัการ พร้อมทั0งประกาศให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทั0งภายใน
และภายนอกรับทราบอยา่งทั�วถึง ทั0งนี0 โรงเรียนจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นประจาํทุกปี 

12.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

        โรงเรียนมีการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
วธีิการ งบประมาณ และผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน สอดรับกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายที�โรงเรียนกาํหนดไว ้โดย
มีการกําหนดกรอบเวลาของการดําเนินงาน 5 ปี (ปี 2556 -2560) เพื�อใช้เป็นกรอบในการดาํเนินงาน ผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ และมีการนาํแผนสู่การปฏิบติัตามกรอบ
ระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ ปีการศึกษา 2558 นี0  เป็นปีที� 3 ของการดาํเนินการตามกรอบของแผนพฒันาโรงเรียน ซึ� ง
โรงเรียนตระหนกัเสมอวา่ พนัธกิจที�สําคญัของโรงเรียนในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  เป็นสิ�งที� 
ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมเพื�อให้ดาํเนินการจนบรรลุผล ดังนั0 นการดาํเนินงานที�สะท้อนความสําเร็จที�ชัดเจน คือ        
การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้
ความเห็นชอบ   และกาํหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบติัการประจาํปีไปสู่การปฏิบติัตามกรอบเวลาที�โครงการ / 
กิจกรรมนั0นๆ กาํหนดไว ้ โดยมีการกาํกบั  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และจดัทาํรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
 12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
         โรงเรียนมีการแต่งตั0งผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํระบบสารสนเทศ และใช ้IT ในการจดัการระบบขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน  ทาํใหภ้ารกิจทั0งดา้นการบริหารวชิาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคลากร 
และการบริหารงานทั�วไป เกิดความเชื�อมโยงกนั ขอ้มูลเป็นปัจจุบนัพร้อมให้บริการและมีการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงเรียนให้แก่นักเรียน   ผูป้กครอง  ครู   และบุคลากรผูเ้กี�ยวขอ้งใน
หลากหลายวิธี ไดแ้ก่ การสื�อสารผ่านทางวารสารของโรงเรียน  ทาง SMS   ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) 
และทาง Website ของโรงเรียน ซึ� งนักเรียน ผูป้กครองและครูสามารถติดตามข่าวสารทาง Website ไดต้ลอดเวลา 
และมีการประเมินความพึงพอใจในการดาํเนินงานสารสนเทศจากผูเ้กี�ยวขอ้งไดแ้ก่ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง เพื�อให ้
ผูที้� เกี�ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และนําไปพัฒนางานสารสนเทศของโรงเรียนซึ� งได้ตั0 ง
คณะทาํงานขึ0นมาในปีการศึกษานี0 เพื�อปรับเปลี�ยนโปรแกรมใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ0น  
 12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                     โรงเรียนมีการดาํเนินการติดตามตรวจสอบความกา้วหน้าของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของโรงเรียนและประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั0นพื0นฐาน โดยกาํหนด
คณะกรรมการที�ประกอบดว้ยผูบ้ริหารฝ่ายและระดบัต่างๆ ในการรับผิดชอบดาํเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การจดัการศึกษาทั0งระดบับุคคลเป็นระยะๆ และระดบัสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั0 ง และกาํหนดคณะกรรมการที�
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ประกอบดว้ยครูที�รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ประเมินคุณภาพภายใน ดว้ยวิธีการและเครื�องมือที�หลากหลาย ซึ� ง
ในทุกๆปีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน   พร้อมทั0งให้ขอ้เสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื�อปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี0 มีการเตรียมการและพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั ซึ� งในปีการศึกษานี0  โรงเรียนไดรั้บการการตรวจติดตามประเมินผลการจดั
การศึกษาโ รงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา จากสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ซึ# งหน่วยงานตน้สังกดั เมื#อวนัพฤหสับดีที# _a กรกฎาคม พ.ศ. _\\b    
 12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและภายนอกไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเนื�อง 

        โรงเรียนนําผลจากการประเมินตนเองในปีที�ผ่านๆมา และผลการประเมินภายในจากหน่วยงาน        
ตน้สังกดั  รวมทั0งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที� 3 จากสมศ. มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื�อเลือกสรร
ขอ้มูลไปปรับใชซึ้� งครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนทั0ง 4 ดา้น โดยมีการประชุมทั0งระดบักลุ่มสาระ ระดบัหวัหนา้
กลุ่มสาระ และระดบับริหาร ดว้ยกระบวนการ Continue - Start - Stop   ถึงสิ�งที�จะตอ้งดาํเนินการ เพื�อนาํมาวางแผน
ในการบริหารจดัการศึกษาในปีต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ  เป็นที�พึงพอใจของทุกฝ่าย 
 12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
          โรงเรียนจดัทาํรายงานประจาํปีซึ� งเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในที�สะทอ้นถึงคุณภาพ
ผูเ้รียนและผลสําเร็จของการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัเพื�อการประกนัคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ที�มีสาระครอบคลุมการดาํเนินงานของ
โรงเรียน ความสําเร็จ ชื�อเสียง อตัลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยความร่วมมือในการดาํเนินการของ
บุคลากรทุกฝ่าย และนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ เพื�อนาํเสนอหน่วยงานตน้
สังกดั และเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
 

ผลการดําเนินการ 
  โรงเรียนไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพภายในตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรทุกฝ่าย ทั0 งชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง สะท้อนถึงคุณภาพผูเ้รียนและผลสําเร็จของการบริหาร           
จดัการศึกษาที�แสดงถึงอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  ตรงตามตวับ่งชี0ดงันี0  
 1. การจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความชัดเจน ทุกมาตรฐานมีการกาํหนดค่าเป้าหมาย
ความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
 2. การจดัทาํและดาํเนินการตามแผนการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยูใ่น
ระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
 3. การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
ร้อยละ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 4. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบั 
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คุณภาพดีดีมาก 
 5. นาํผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื�อง
อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
 6. จัดทํารายงานประจาํปีที� เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ� งมีสาระสําคัญครอบคลุมการ
ดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี�ยม 
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที3 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   กิจกรรมต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้  เพื�อให้

ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวับ่งชี0ทั0ง 2 ของมาตรฐานที� 13 ดงันี0   
13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั0งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั0งผูที้�เกี�ยวขอ้ง  
        การจดัการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั เป็นการพฒันาคุณภาพ มุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะพื0นฐาน

ของตนเอง  มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผูอื้�นและสังคม  รับรู้คุณค่าของชีวิต มีคุณลักษณะมั�นคงในเซอร์เวียม       
เป็นพลเมืองผูรั้บผดิชอบต่อสังคมและโลก  และยึดจิตตารมณ์เซอร์เวยีมเป็นวิถีชีวิต  โดยจดัการเรียนการสอนที�เนน้
นักเรียนเป็นสําคัญ  ฝึกให้ผูเ้รียนไตร่ตรองจากประสบการณ์ของตนเองหรือผูอื้�น รู้จกัแสวงหาความถูกต้อง      
ความจริงและความงามของชีวิต มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุดและสื�อต่างๆรอบตวั  
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ�น จึงสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที�
หลากหลาย  มีการเพิ�มคุณภาพและความหลากหลายในโครงการแหล่งเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้เสริมทกัษะใน
การค้นควา้ทบทวน แสวงหาคาํตอบ แก้ปัญหาและพฒันาศกัยภาพได้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  นอกเหนือจากการที�มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ที�โรงเรียน โรงเรียนให้ความสําคญักบัการ
เตรียมความพร้อมก่อนออกทัศนศึกษา  มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนตั0 งคาํถาม   เป็นการปรับ
กระบวนการเรียนรู้ภายใตแ้นวคิดสอนให้นอ้ยลง เรียนรู้ให้มากขึ0นโดยการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้   
นักเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางการสอนแบบ Project Based Learning,   Problem Based Learning 
หรือ Cooperative Learning  ผนวกกับการทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  มีการเชื�อมโยงและ
แลกเปลี�ยนขอ้มูลดว้ยการมีประสบการณ์จริงจากการจดันกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน  เพื�อให้การ
ไปทศันศึกษาเกิดประโยชน์เตม็ที�  นกัเรียนไดส้ัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากบุคคลในชุมชนไดใ้กลชิ้ดขึ0น   อีกทั0งเปิด
โอกาสให้นกัเรียนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกสถานที�หรือเรื�องที�ศึกษาไดเ้องตามความสนใจ เช่น  การทศันศึกษากลุ่มยอ่ย
ในระดบัชั0นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) กิจกรรมพิพิธภณัฑ์สะสมความสุข (ม.1) กิจกรรมอาชีพสร้างสุข  
บุคคลสร้างแรงบนัดาลใจ (ม.2)  กิจกรรมเส้นทางสร้างสรรค์สานฝันสู่การเรียน (ม.3)  และการทศันศึกษาร่วมกบั
การจดัค่ายยุวกาชาดในระดบัมธัยม (ม.1-ม.6)  รวมทั0งโรงเรียนยงัให้การสนบัสนุนกิจกรรมฟื0 นฟูจิตใจ และปฏิบติั
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ธรรมสําหรับคณะครูและนกัเรียนทุกระดบัชั0น  เรียนรู้การไตร่ตรอง และการภาวนาในวิถีชีวิต  เพื�อให้เกิดความ
ลึกซึ0 งในจิตใจ ฝึกสติสัมปะชัญญะ และ การปฏิบติัตนเป็นคนดีของสังคม โดยวิทยากรผูมี้ประสบการณ์ตรง  
บาทหลวง พระสงฆ ์และผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นศาสนาอื�น ๆ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเคารพและยึดมั�นในความ
ดีงาม  จากประติมากรรมรูปเคารพนกับุญประจาํสีคณะ  ตลอดจนคาํสอนของท่านนกับุญอญัจลาที�ปรากฏอยู่ตาม
ป้ายนิเทศ  ผลงานศิลปะพร้อมขอ้คิด ขอ้ควรปฏิบติั นบัเป็นแหล่งเรียนรู้ทั0งทางสติปัญญาและจิตวญิญาณ 

13.2 มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน  
และองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

        โรงเรียนจดัการศึกษาตามอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิกบนรากฐานของการศึกษาอุร์สุลิน ภายใต้
บรรยากาศรักและรับใช ้ดว้ยการทาํงานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง  นกัเรียนเก่า  และหน่วยงานอื�นๆโดยมี
เป้าหมายที�การพฒันาการศึกษาสู่การเรียนรู้ที�แทจ้ริง  เพื�อพฒันานักเรียนสู่ความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์  โรงเรียน
อาศยัความเชื�อพื0นฐานที�ตรงกนัในเรื�องของการเคารพในศกัดิ@ ศรีของความเป็นมนุษย ์ และความเชื�อวา่มนุษยทุ์กคน
มีศกัยภาพที�สามารถพฒันาไดร้วมทั0งพึงไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ   

        โรงเรียนมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาดว้ยการแบ่งปันความรู้ขา้มกลุ่ม
สาระวิชาจากบุคลากรครูสู่บุคลากรครู เช่น โครงการอบรมความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ การใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 
การสอนถ่ายรูป การแกะสลกัยางลบ  การสอนทาํอาหารจากคุณครูกลุ่มสาระการงานพื0นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี  
การสอนศิลปะ ดนตรีไทย  ดนตรีสากล ลีลาศ จากคุณครูกลุ่มสาระศิลปะ  การสอนภาษาองักฤษจากคุณครูเจา้ของ
ภาษาใหคุ้ณครูในโรงเรียนตามความสมคัรใจ 
 โรงเรียนมีการสื� อสาร  ชี0 แจง  อธิบายทําความเข้าใจ  แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวเพื�อให้การพัฒนานักเรียนมีทิศทางเดียวกัน มีกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผูป้กครองแต่ละ
ระดบัชั0น โรงเรียนสนบัสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  สร้างความเขม้แข็งของงานเครือข่าย
ผูป้กครองและงานคุณแม่อาสา เพื�อส่งเสริมให้มีการแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้จากกนัและกัน นําไปพฒันา
การศึกษา และพฒันาสังคม  โดยโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบัหน่วยงานอื�น ๆ ในชุมชน  โรงเรียน
มีผูแ้ทนครู ที�มาจากการเลือกตั0งซึ� งเป็นคณะทาํงานเพื�อประสานงานกบัสมาคมผูป้กครองและครูฯและจดักิจกรรม
สร้างขวญัและกาํลงัใจให้ครูด้วยกนั  มีสมาคมนักเรียนเก่าฯ  อนุกรรมการวิชาการสมาคมนักเรียนเก่า เครือข่าย
ผูป้กครองช่วงชั0นอนุบาล-มธัยม  สนบัสนุนและรับผิดชอบจดักิจกรรมในการพฒันาการศึกษาที�ชดัเจนสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาของโรงเรียน  มีกระบวนการในการจดักิจกรรม นาํขั0นตอนที�มาจากการประชุมหารือจากแต่ละฝ่าย  
มีมติที�ประชุมเพื�อการปฏิบติั  มีหลกัฐานรายงานการประชุม  กิจกรรมมีการติดตามผลและนาํผลการประเมินมาใช้
ตดัสินใจและปรับปรุงระบบและกลไกในการสร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา  ส่งเสริมความมีส่วนร่วมในบทบาทที�หลากหลายร่วมไปกบับุคลากรของทางโรงเรียน  ตั0งแต่การเป็นที�
ปรึกษาทางวิชาการ  วิทยากรให้ความรู้   นาํนกัเรียนไปทศันศึกษา  ประเมินทกัษะการพูดรายงาน  และสัมภาษณ์
เพื�อเตรียมความพร้อมในการเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา มีการกาํหนดหลกัสูตรการเรียนรู้และแนะแนวเกี�ยวกบั
การประกอบอาชีพ นกัเรียนจึงมีโอกาสรับฟังขอ้มูลความรู้เรื�องอาชีพต่างๆ จากผูป้กครองของนกัเรียนและไดเ้รียนรู้
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การประกอบธุรกิจขนาดเล็กจากนกัเรียนเก่าที�เขา้มาช่วยสอนให้กบันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาการ
ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (SME) เพื�อสังคม นอกจากนั0นแล้วโรงเรียนไดข้ยายเครือข่ายนักเรียนเก่าในสายอาชีพ
ต่างๆ เพื�อส่งต่อความหวงัและประสบการณ์การประกอบอาชีพในโครงการสัมภาษณ์อาชีพของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาศึกษาปีที� n  และนาํเสนอเป็นวิดีทศัน์การสัมภาษณ์ดว้ยบรรยากาศในการเป็นตวัอยา่งแห่งความร่วมมือ  
เสียสละ อุทิศเวลาและให้ความช่วยเหลือเต็มศกัยภาพเช่นนี0  ช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั0งทางดา้นวิชาการและทกัษะ
ชีวติ  ท่ามกลางความรู้สึกเสมือนโรงเรียนเป็นบา้นหลงัที�สองที�มีบุคคลหลายฝ่ายร่วมกนัพฒันาใหน้กัเรียนเติบโตได้
อยา่งสมบูรณ์เพื#อร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนกับุญอญัจลา 

      โรงเรียนสร้างความสัมพนัธ์และจดัตั0งเครือข่ายกบัองคก์รในชุมชนเพื�อการเรียนรู้พฒันาสังคมร่วมกนั
ทั0งภาครัฐและเอกชน องค์กรศาสนา โดยการเป็นตน้แบบ  มีกิจกรรมจิตอาสาครูช่วยสอนที#โ รงเรียนปิยมาตยแ์ละ
บา้นอญัจลา เชียงคาํ  ส่งตวัแทนครูเป็นวิทยากรแบ่งปัน เผยแพร่และสร้างความร่วมมือใ นการจดัการเรียนการสอน
ใ นรูปแบบ Reflective Pedagogy Paradigm ที#ใ ช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใ ห้กบัโ รงเรียนคาทอลิกอื#นเพื�อให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคาทอลิคอยา่งแทจ้ริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินผลการดาํเนินการ  พบวา่ 
f. โรงเรียนดาํเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื�อพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระดบัชั0น    ร้อยละ 91.13 ของการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั0งภายในและภายนอกโรงเรียน เกิดประสิทธิผลเป็นที�น่าพอใจในระดบัดีมาก 

2. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั0งภายในและภายนอกเพื�อเผยแพร่ความรู้และนาํความรู้มาใช้
ประโยชน์ทุกช่วงชั0น ร้อยละ 93.32  ของนกัเรียน คุณครูผูป้กครองและผูเ้กี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าและชุมชนในระดบัดีเยี�ยม 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที3 14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นที3กําหนดขึ2น 
วธีิการพฒันา 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นที�กาํหนด ทั0 งนี0 เป็นผล 
มาจากการที�โรงเรียนไดด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี0  

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

        โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัเป็นโรงเรียนของคณะอุร์สุลิน มีอตัลกัษณ์ซึ� งแสดงถึงความเป็นโรงเรียน
อุร์สุลิน คือ  Serviam  รักและรับใช ้ โดยปลูกฝังความรักและรับใชใ้นบรรยกาศการเรียนของโรงเรียน ในการเรียน
คาํสอนและจริยศึกษาควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื�อปลูกฝังให้ศิษยมี์ Serviam  ในหวัใจ
และแสดงออกดว้ยทศันคติและการปฏิบติัในชีวิต โดยมีโครงการและกิจกรรมเซอร์เวียมในระดบัชั0นต่างๆ   เช่น 
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การบริจาคเงินคนจน โครงการโรงเรียนพี�-โรงเรียนน้อง โครงการนักเรียนมธัยมปลายช่วยเวรจราจร โครงการ
สังคมสงเคราะห์ โครงการเหล่านี0 ลว้นส่งเสริมการบูรณาการคุณค่าพระวรสารในรายวิชากบัชีวิตในโรงเรียน  ซึ� ง
ทั0งหมดนี0 แสดงถึงความเป็นโรงเรียนคาทอลิกอยา่งแทจ้ริง  มุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะพื0นฐานของตนเอง  ทกัษะการใช้
ชีวติร่วมกบัผูอื้�นและสังคม รับรู้คุณค่าของชีวติ มีคุณลกัษณะมั�นคงในเซอร์เวยีม  เป็นพลเมืองผูรั้บผดิชอบต่อสังคม 
และโลก  โดยยดึจิตตารมณ์เซอร์เวยีมเป็นวถีิชีวติ  

14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
        โครงการและกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน ผลสําเร็จของ

งานเป็นที�พึงพอใจของนักเรียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง  และเป็นที�ยอมรับของชุมชน สามารถเป็นแบบอย่าง       
การปฏิบติัที�ดีในการผลิตบุคคลที�มีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ที�กาํหนดตามเป้าหมายของโรงเรียน   
 

ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการรักและรับใช้ (Serviam) ในทุกระดบัชั0น โครงการและ

กิจกรรมที�ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา    การดาํเนินการเกิดขึ0น
จากความมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร ครู บุคลากร  ชุมชนและผู ้ที� เกี� ยวข้อง  ภายใต้ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  ส่งผลให้นกัเรียนมีทกัษะ คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์และจิตตารมณ์เซอร์เวยีมของการรัก
และรับใชท้ั0งต่อโรงเรียนและสังคมในระดบัดีเยี�ยม   
  j. ร้อยละ 94.21  ของการดาํเนินงานโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที�กาํหนดขึ0นและร้อยละ 90.34 ของผูที้�เกี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินการในระดบั   
ดีมาก 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที3 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดด้าํเนินการดา้นมาตรการส่งเสริมโดยการจดักิจกรรมตามนโยบายหลกัของโรงเรียนที�กาํหนดไว้
ในแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556-2560 ซึ� งเป็นแนวนโยบายสําคัญในการขับเคลื�อนเพื�อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา  โดยนกัเรียน  ครู  ผูป้กครอง  และผูที้�เกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วม 
และพอใจในการดาํเนินการ 

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพื�อพฒันาการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงให้กบันักเรียน ประกอบดว้ย 
กิจกรรมเครือข่ายผูป้กครองทั0งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และกิจกรรมคุณแม่อาสาไดแ้ก่ การที�คุณแม่
นกัเรียนปf-xมาจดักิจกรรมเสริมความรู้ในเวลาเรียนให้นกัเรียน j คาบ คือกิจกรรมไทยและองักฤษ การมีส่วนร่วม
ในการนาํนกัเรียนไปทศันศึกษาตามสถานที�ต่าง ๆ  การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไปทศันศึกษาที�สถานประกอบการ
ของผูป้กครอง  ผูป้กครองมาเป็นวิทยากรบรรยายขอ้มูลความรู้  เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์แก่นกัเรียน  และเป็นผูส้ัมภาษณ์
นักเรียนสําหรับฝึกการตอบคาํถามเพื�อสอบสัมภาษณ์ในการเข้ามหาวิทยาลัย  การดูแลห้องสมุดภาษาองักฤษ      
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เป็นตน้ นอกจากนี0 การส่งเสริมคุณลักษณะซื�อสัตยใ์ห้แก่นักเรียนยงัเป็นสิ� งที�ต้องเน้นและทาํอย่างต่อเนื�องตาม
นโยบายโรงเรียนที�กาํหนดแนวปฏิบติัให้ สร้าง Learning Community ใหค้วามสําคญักบั การส่งเสริมการไม่ลกัลอก 
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ@  ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรมสานต่อและขยายผลโครงการ ครูมาแตร์ไม่คุมสอบ และการติดตาม
ความต่อเนื�องของการนาํหลกัสูตร Growing Good ไปใชใ้นการสอนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและเริ�มขยายมาใช้
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในปีการศึกษานี0ดว้ย 

15.1 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื�อสนองตอบนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
         โรงเรียนจดักิจกรรมพิเศษเพื�อพฒันาการศึกษาที�ตอบสนองนโยบาย  และจุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา จาํนวน 3 กิจกรรม คือ 
  1. กิจกรรมเครือข่ายผูป้กครองและคุณแม่อาสา  

2. การส่งเสริมการไม่ลกัลอก ไม่ละเมิดลิขสิทธิ@  
  3. การนาํหลกัสูตร Growing Good ไปใช้ในการสอนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

15.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
          การดาํเนินงานทั0ง 3 กิจกรรมนี0  เป็นการดาํเนินงานที�ต่อเนื�อง  มีการกาํหนดเป้าหมายความสําเร็จ
ภายในเวลา 5 ปี ตามที�ระบุในแผนพฒันาโรงเรียน  อย่างไรก็ตามจากการประเมินการดาํเนินงานในปีการศึกษา 
2558 พบวา่ กิจกรรมทั0ง 3 กิจกรรม  บรรลุเป้าหมายเป็นอยา่งดีโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี0   
 

ตารางที3 34 แสดงผลการสาํรวจความคิดเห็นของผูป้กครองที�เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 
2558 ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 122 คน 

 
 

ข้อที3 หัวข้อ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 
มากที3สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที3สุด 

1 ท่านรู้สึกพึงพอใจที�โรงเรียนสนบัสนุนใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  

100 
(81.97) 

22 
(18.03) 

0 0 0 

2 ท่านพึงพอใจที�โรงเรียนสนบัสนุนกิจกรรมเครือข่าย
ผูป้กครองและงานคุณแม่อาสา เพื�อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 

103 
(84.43) 

19 
(15.57) 

1 
(0.65) 

0 0 

4 ท่านรู้สึกพึงพอใจที�โรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
มุ่งมั�นพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที�หลากหลาย 

101 
(82.79) 

21 
(17.21) 

0 0 0 

5 ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อกิจกรรมที�โรงเรียนส่งเสริมให้
นกัเรียนมีจิตตารมณ์รักและรับใช ้(serviam)   

93 
(76.23) 

27 
(22.13) 

2 
(1.64) 

0 0 

6 กิจกรรมที�โรงเรียนจดัขึ0น ส่งเสริมใหน้กัเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา  

89 
(72.95) 

31 
(25.41) 

2 
(1.64) 

0 0 
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 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูป้กครองที�เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
ระดบัประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที�สุดและมาก คิดเป็นร้อยละ 99.32 และระดบัปานกลาง เฉลี�ย
คิดเป็นร้อยละ 0.79 
  ผลการสํารวจข้อมูลครูผูส้อนตั0 งแต่ระดับชั0 นประถมศึกษาปีที�  1 – มัธยมศึกษาปีที�  6 จาํนวน 87 คนที�
ส่งเสริมการไม่ลกัลอก ไม่ละเมิดลิขสิทธิ@   พบวา่ ไดป้ฏิบติักิจกรรมที�ส่งเสริมการไม่ลกัลอก  ไม่ละเมิดลิขสิทธิ@   ใน
รูปแบบต่างๆ คิดเป็นร้อยละดงัแสดงในตารางที� 35  
 

ตารางที3 35 แสดงกิจกรรมส่งเสริมการไม่ลกัลอก  ไม่ละเมิดลิขสิทธิ@    
 

จํานวนคุณครู 
ทาํสื3อการสอน / เอกสาร

ประกอบการสอนที3มีการอ้างอิง 
สอนวธีิการเขียนอ้างอิงที3

ถูกต้องให้กับนักเรียน 
มอบหมายให้นักเรียนทาํงาน 

โดยเน้นการอ้างอิงอย่างชัดเจน 

87 
72 คน 
(82.76) 

27 คน 
(31.0) 

46 คน 
(52.87) 

นอกจากนี0  ยงัมีครูที�ใชข้อ้มูล หรือสื�อการเรียนการสอนจาก POT (ของกระทรวงศึกษาธิการ) จดัทาํเอกสาร
ประกอบการสอนขึ0 นเองและสอดแทรกเรื� องความซื�อสัตย์ ไม่คดโกง ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที�
หลากหลาย เช่น การเขียนเรียงความ มีการสอนเรื�องการไม่ลกัลอกดว้ยวิธีการต่าง ๆ ให้นกัเรียนบอกประโยชน์ของการ
อา้งอิง และการไม่คดัลอกงานของคนอื�น ใหต้วัอยา่งใบงาน เช่น บนัทึกการอ่าน ตวัอยา่งรายงาน ที�มีการอา้งอิงอยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน  และนกัเรียนยงัจะไดเ้ห็นการอา้งอิงในขอ้สอบ อีกทั0งการฝึกวินยัในอา้งอิง และการส่งงานตรงเวลา 
โดยครูจะรับงาน เฉพาะที� มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ� งการอ้างอิงนี0 เป็นหนึ� งในเกณฑ์การวดัและ
ประเมินผลนกัเรียน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�โปร่งใสและตรวจสอบได ้เป็นตน้ 

 

ตารางที3 36  แสดงการร่วมนาํหลกัสูตร Growing Good ไปใชใ้นการสอน 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

ทมีชั2น 
จาํนวน
คุณครู 

ร่องรอย / หลักฐาน การร่วมโครงการ “ โตไปไม่โกง ” 
คดิเป็นร้อยละ 

สอ
นใ

นว
ชิา

จริ
ยศ

ึกษ
า /

 

วชิ
าห

ลัก
ที3รั

บผ
ดิช

อบ
 

  แ
ทร

กกิ
จก

รร
มใ

นร
ะห

ว่า
ง  

กา
รส

อน
ขอ

งว
ชิา

ตน
เอง

 

  ท
าํส

ม ุด
ภา

พ 

แส
ดง

คว
าม

คดิ
เห็

นใ
นข่

าว

หรื
อสื

3อสิ
3งพ

มิพ์
โด

ย

แส
ดง

ละ
คร

หรื
อร้

อง
เพ

ลง
 

ชม
ภา

พย
นต

ร์พ
ร้อ

มม
ใีบ

งา
นห

รือ
แส

ดง
คว

าม

  สื
3อใ

หม่
ที3ค

รูท
าํข

ึ2นเ
อง

 

  เช่
น 

Po
we

rP
oin

t 

อื3น
 ๆ(โ

ปร
ดร

ะบุ
) 

ป.1 8 คน 100 100   63  13 
แผนการสอนจริยศึกษาร้อยละ 
50 คาํสอนร้อยละ 13 

ป.2 8 คน 100 100  3 38 2  
ตวัอยา่งประสบการณ์จริง 
ร้อยละ 13 
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ทมีชั2น 
จาํนวน
คุณครู 

ร่องรอย / หลักฐาน การร่วมโครงการ “ โตไปไม่โกง ” 
คดิเป็นร้อยละ 

สอ
นใ

นว
ชิา

จริ
ยศ

ึกษ
า /

 

วชิ
าห

ลัก
ที3รั

บผ
ดิช

อบ
 

  แ
ทร

กกิ
จก

รร
มใ

นร
ะห

ว่า
ง  

กา
รส

อน
ขอ

งว
ชิา

ตน
เอง

 

  ท
าํส

ม ุด
ภา

พ 

แส
ดง

คว
าม

คดิ
เห็

นใ
นข่

าว

หรื
อสื

3อสิ
3งพ

มิพ์
โด

ย

แส
ดง

ละ
คร

หรื
อร้

อง
เพ

ลง
 

ชม
ภา

พย
นต

ร์พ
ร้อ

มม
ใีบ

งา
นห

รือ
แส

ดง
คว

าม

  สื
3อใ

หม่
ที3ค

รูท
าํข

ึ2นเ
อง

 

  เช่
น 

Po
we

rP
oin

t 

อื3น
 ๆ(โ

ปร
ดร

ะบุ
) 

ป.3 8 คน 100 100 13     บทบาทสมมุติร้อยละ 13 

ป.4 8 คน 100 100  38 38 38 13  

ป.5 8 คน 100 100 13 13 50 38 13 
ประดิษฐสื์�อร้อยละ 13 
ตาวเิศษร้อยละ 13 

ป.6 8 คน 100 100  63 25 63 13 การเลือกตั0งร้อยละ 25 

ม.1 8 คน 100 100  88  88   

ม.2 9 คน 100 100  67 12 34 34  

ม.3 8 คน 100 100    38 13 สื�อโครงการร้อยละ 13 

 สรุปผลการร่วมนาํหลกัสูตร Growing Good ไปใช้ในการสอนนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึงมธัยมศึกษา
ตอนต้น พบว่าคุณครูร้อยละ 100 ได้นําหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ โดยมีการสอนในวิชา  จริยศึกษา / วิชาหลักที�
รับผิดชอบ  การสอดแทรกกิจกรรมในวิชาที�ตนเองสอนคิดเป็นร้อยละ 100 และการใชใ้นรูปแบบอื�นๆ ไดแ้ก่  การ
ทาํสมุดภาพ การแสดงความคิดเห็นในข่าวหรือสื�อสิ�งพิมพ ์การแสดงละครหรือร้องเพลง การชมภาพยนตร์พร้อมมี
ใบงานหรือแสดงความคิดเห็น และการทาํสื� อใหม่ที�ครูทาํขึ0 นเอง รวมถึงกิจกรรมอื�นๆ ของทางโรงเรียน เช่น  
ตาวเิศษ หรือการเลือกตั0ง เป็นตน้ 
 

ผลการดําเนินการ 

 1. ผลการดาํเนินการกิจกรรมเพื�อสนองตอบนโยบาย  จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ผูป้กครองที�
เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดบัดีมาก 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในกิจกรรมการส่งเสริมการไม่ลกัลอก และไม่ละเมิด        
ลิขสิทธิ@  ดว้ยรูปแบบที�หลากหลาย ในทุกระดบัชั0นตั0งแต่ชั0นประถมศึกษาปีที�1 – มธัยมศึกษาปีที� 6 

3. มีการนาํหลกัสูตร Growing Good ไปใชใ้นการสอนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ร้อยละ 100 ทั0งในการเรียนการสอนวชิาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี2 
จากการประเมินผลการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ในปีการศึกษา 2558 สามารถสรุประดบัคุณภาพตวับ่งชี0

และระดบัคุณภาพมาตรฐานของระดบัปฐมวยัว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 
2553 (ปรับปรุงใหม่)  และระดบัคุณภาพตวับ่งชี0 และระดบัคุณภาพมาตรฐานของระดบัการศึกษาขั0นพื0นฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั0นพื0นฐาน พ.ศ. 2554 – 2558ไดด้งัแสดงในตารางที� 37 และ 38 

 

ตารางที3 37  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งชี0ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2558 

 

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที3 ? มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      (รวม มฐ.ที3 ? – มฐ.ที3 c) 20.00 19.13 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที� f เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย    5 4.67 5 ดีเยี�ยม 
f.f  มีนํ0าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ 103 85.83 1.00 0.86 4 ดีมาก 
1.2  มีทกัษะการเคลื�อนไหวตามวยั 114 95.00 1.50 1.43 5 ดีเยี�ยม 
f.x  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 118 98.33 1.50 1.47 5 ดีเยี�ยม 
f.n  หลีกเลี�ยงต่อภาวะที�เสี�ยงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั 
และสิ�งเสพติด 

110 91.67 1.00 0.92 5 
ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 2  เด็กมีและจิตใจ พฒันาการทางดา้นอารมณ์   5 4.96 5 ดีเยี�ยม 
j.f  ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที�ดีต่อตนเอง 120 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 
j.j  มีความมั�นใจและกลา้แสดงออก 120 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 
j.x  ควบคุมตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 119 99.17 1.00 0.99 5 ดีเยี�ยม 
j.n  ชื�นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื�อนไหว และรัก
ธรรมชาติ 

118 98.33 
2.00 1.97 5 

ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� x เด็กมีพฒันาการทางดา้นสังคม    5 4.85 5 ดีเยี�ยม 
x.f  มีวนิยั รับผดิชอบ เชื�อฟังคาํสั�งสอนของพอ่
แม่ ครูอาจารย ์

114 95.00 2.00 1.90 5 
ดีเยี�ยม 

3.2  มีความซื�อสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 120 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 
x.x  เล่นและทาํงานกบัผูอื้�นได ้ 117 97.50 1.00 0.98 5 ดีเยี�ยม 
x.n  ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที�
ตนนบัถือ 

117 97.50 1.00 0.98 5 
ดีเยี�ยม 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที� n เด็กมีพฒันาการทางดา้นสติปัญญา   5.00 4.65 5 ดีเยี�ยม 
n.f สนใจเรียนรู้สิ� งรอบตัว ซักถามอย่างตั0 งใจ 
และรักการเรียนรู้ 

114 95.00 1.00 0.95 5 
ดีเยี�ยม 

n.j  มีความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัสิ�งต่างๆที�เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

111 92.50 1.00 0.93 5 
ดีเยี�ยม 

n.x  มีทกัษะทางภาษาที�เหมาะสมกบัวยั 112 93.33 1.00 0.93 5 ดีเยี�ยม 
n.n  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

111 92.50 1.00 0.93 5 
ดีเยี�ยม 

n.k  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 110 91.67 1.00 0.92 5 ดีเยี�ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    65.00 60.46 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที� k ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

20.00 19.56 5 ดีเยี�ยม 

k.f  ครูเขา้ใจปรัชญา  หลกัการและธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

9 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

k .j  ค รู จัด ทํ าแ ผ น ก า ร จัด ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ที�
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและ
สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�หลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

9 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

k.x  ครูบริหารจดัการชั0นเรียนที�สร้างวนิยัเชิงบวก    9 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 
k.n ครูใชสื้�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก         

8 88.89 2.00 1.78 4 ดีมาก 

k.k ครูใชเ้ครื�องมือวดัและประเมินพฒันาการของ
เด็กอยา่งหลากหลาย และสรุปรายงาน ผลการ
พฒันาของเด็กแก่ผูป้กครอง    

9 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

k.m ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ที�ตน
รับผดิชอบและใชผ้ลในการปรับการจดั 

9 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ประสบการณ์      

k .�  ค รูจัด สิ� งแวด ล้อ ม ให้ เกิ ด ก ารเรีย น รู้ไ ด้
ตลอดเวลา     

9 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

k.l  ครูมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัเด็กและผูป้กครอง 8 88.89 2.00 1.78 4 ดีมาก 
k.� ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวยั 

9 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

k.fw ครูจดัทาํสารนิทศัน์และนาํมาไตร่ตรองเพื�อ
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก         

9 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� m ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

20.00 17.80 5 ดีเยี�ยม 

m.f  ผู ้บ ริห ารเข้าใจป รัช ญ าแล ะห ลักก ารจัด
การศึกษาปฐมวยั 

 4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

6.2  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์  ภาวะผูน้าํ  และความคิด
ริเริ�มที�เนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั 

 4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

m.x  ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั0งดา้นวชิาการและการจดัการ 

 5 
 

3.00 3.00 5 ดีเยี�ยม 

m.n  ผู ้บ ริห ารส าม ารถจัดก ารศึกษ าให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยี�ยม 

m.k ผู ้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยี�ยม 

m.m  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการ
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพ
และเตม็เวลา 

 4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

m.�  เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จดัการศึกษาปฐมวยั 

 4 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที� � แนวการจดัการศึกษา   20.00 18.40 5 ดีเยี�ยม 
�.f มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
และนาํสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5 
 

4.00 4.00 5 ดีเยี�ยม 

�.j  มีระบบกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกั
และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 4 4.00 3.20 5 ดีเยี�ยม 

�.x จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 5 4.00 4.00 4 ดีมาก 

�.n สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถิ�น 

 5 4.00 4.00 5 ดีเยี�ยม 

�.k จดัสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อพฒันาเด็กอยา่ง
รอบดา้น 

 4 4.00 3.20 4 ดีมาก 

มาตรฐานที� l สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที�กาํหนดในกฎ 

5.00 4.70 5 ดีเยี�ยม 

8.1 กําห น ดม าตรฐาน การศึกษ าป ฐมวัยข อง
สถานศึกษา 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

8.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการศึกษา
ของสถานศึกษาที�มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

8.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจดัการ 

 4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

l.n ติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมิน คุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 4 0.50 0.40 4 ดีมาก 

l.k นําผลการประเมินคุณภาพทั0 งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเนื�อง 

 5 0.50 0.50 5 ดีเยี�ยม 

l.m จัดทํารายงานประจําปี ที� เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 



 

116 

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     5.00 4.50 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที� � สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

5.00 4.50 5 ดีเยี�ยม 

�.f เป็นแหล่งเรียนรู้เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรใน   สถานศึกษา 

 4 2.50 2.00 4 ดีมาก 

�.j มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว  ชุมชนและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

 5 2.50 2.50 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   5.00 5.00 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที�  fw การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา   
วสิัยทศัน์และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั  

5.00 5.00 5 ดีเยี�ยม 

fw.f จดัโครงการ  กิจกรรมที�ส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วสิัยทศัน์   และจุดเนน้การ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยี�ยม 

fw.j  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  5 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 
มาตรฐานด้านการส่งเสริม   5.00 5.00 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที� ff การพฒันาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื�อยกระดบัคุณภาพใหสู้งขึ0น  

5.00 5.00 5 ดีเยี�ยม 

ff.f  จดัโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
ตามนโยบาย เกี�ยวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยี�ยม 

ff.j  ผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย  5 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 
ผลการประเมินรวมทุกมาตรฐาน 100.00 94.09 5 ดีเยี3ยม 

 

สรุปผลภาพรวมของระดับการศึกษาปฐมวยั คะแนนที3ได้   94.09 
ระดบั
คุณภาพ 

  � ระดบั f 
(0.00 - 49.99) 

  � ระดบั j 
(50.00 - 59.99) 

  � ระดบั x 
(60.00 - 74.99) 

  � ระดบั n 
(75.00 - 89.99) 

�  ระดบั k 
(90.00 - 100.00) 

 (ปรับปรุง) (พอใช)้       (ดี)      (ดีมาก)      (ดีเยี�ยม) 
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ตารางที3 38 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งชี0 ระดบัการศึกษาขั0นพื0นฐาน ปีการศึกษา 2558  

 

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน(รวม มฐ.ที3 ? – มฐ.ที3 V)   30.00 27.56 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที� 1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ   5.00 4.66 5 ดีเยี�ยม 
f.f มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักาย 
สมํ�าเสมอ 

1790 97.97 0.5 0.49 5 ดีเยี�ยม 

f.j มีนํ0าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

1631 89.27 0.5 0.45 5 ดีเยี�ยม 

f.x ป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

1696 92.83 1.0 0.93 5 ดีเยี�ยม 

f.n เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

1665 91.13 1.0 0.91 5 ดีเยี�ยม 

f.k มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและใหเ้กียรติผูอื้�น 1700 93.04 1.0 0.93 5 ดีเยี�ยม 
f.m สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ 

1815 93.34 1.0 0.95 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์ 5.00 4.62 5 ดีเยี�ยม 
j.f มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 1795 98.26 4.77 1.97 5 ดีเยี�ยม 
j.j เอื0ออาทรผูอื้�นและกตญัgูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 1650 90.33 0.46 0.90 5 ดีเยี�ยม 
j.x ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง 1628 89.11 0.43 0.89 4 ดีมาก 
j.n ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
สิ�งแวดลอ้ม 

1566 85.70 0.99 0.86 4 ดีมาก 

มาตรฐานที� 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้และ
พฒันาตนเอง 

5.00 4.52 5 ดีเยี�ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื�อต่างๆ 
รอบตวั 

1603 87.73 0.96 1.75 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

x.j มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั0ง
คาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม 

1642 89.87 1.00 0.90 5 ดีเยี�ยม 

x.x เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

1702 93.16 1.00 0.93 5 ดีเยี�ยม 

x.n ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 1710 93.59 1.00 0.94 5 ดีเยี�ยม 
มาตรฐานที� 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล  

5.00 4.50 5 ดีเยี�ยม 

n.f สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู และ
สื�อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

1644 
 

90 2.00 1.80 5 ดีเยี�ยม 

n.j นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ
วธีิการของตนเอง 

1644 
 

90 1.00 0.90 5 ดีเยี�ยม 

n.x กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 

1644 90 1.00 0.90 5 ดีเยี�ยม 

n.n มีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

1644 90 1.00 0.90 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร  5.00 4.79 5 ดีเยี�ยม 
5.1 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1655 90.58 1.00 0.91 4 ดีมาก 

k.j ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1792 98.09 1.00 0.98 4 ดีมาก 

k.x ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1807 98.93 2.00 1.98 4 ดีมาก 

k.n ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1675 91.69 1.00 0.92 4 ดีมาก 
มาตรฐานที� 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต  

5.00 4.47 4 ดีมาก 

m.f วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 1634 89.44 2.00 1.79 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

m.j ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั�นพฒันางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1598 87.47 1.00 0.87 4 ดีมาก 

m.x ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ 1600 87.58 1.00 0.88 4 ดีมาก 
m.n มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ 

1705 93.32 1.00 0.93 4 ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   50.00 46.98 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที� 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10.00 9.48 5 ดีเยี�ยม 

7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั0งดา้น
ค วาม รู้  ทัก ษ ะ ก ระบ วน ก าร ส ม รรถ น ะ แล ะ
คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

95 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ขอ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

86 90.53 1.00 0.91 5 ดีเยี�ยม 

�.x ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา 

89 93.7 2.00 1.87 5 ดีเยี�ยม 

�.n ครูใชสื้�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสมผนวกกบั
การนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นมาบูรณา
การในการจดัการเรียนรู้ 

93 98 1.00 0.98 5 ดีเยี�ยม 

�.k ครูมีการวดัและประเมินผลที�มุ่งเนน้การ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการที�
หลากหลาย 

93 98 1.00 0.98 5 ดีเยี�ยม 

7.6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนทั0งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย
ความเสมอภาค 

86 90.5 1.00 0.91 5 ดีเยี�ยม 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

�.� ครูมีการศึกษาวจิยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในวชิาที�ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการ
สอน 

89 93.68 1.00 0.94 5 ดีเยี�ยม 

�.l ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี และ
เป็นสมาชิกที�ดีของสถานศึกษา 

89 93.68 1.00 0.94 5 ดีเยี�ยม 

�.� ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที�ไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลา และเตม็ความสามารถ 

90 94.73 1.00 0.95 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

10.00 9.20 5 ดีเยี�ยม 

l.f ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิด
ริเริ�มที�เนน้การพฒันาผูเ้รียน 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

l.j ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิด
ทั0งดา้นวชิาการและการจดัการ 

 5 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

l.x ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

 4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

l.n ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 

 5 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

l.k นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจดัการศึกษา 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

l.m ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการ
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็
เวลา 

 4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที� 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

5.00 5 5 ดีเยี�ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหน้าที�
ตามที�ระเบียบกาํหนด 

 5 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

�.j คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแล
และขบัเคลื�อนการดาํเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศึกษา 

 5 2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

10.00 9.20 5 ดีเยี�ยม 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัทอ้งถิ�น 

 4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.2 จดัรายวชิาเพิ�มเติมที�หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือก
เรียนตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 

 4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.3 จัด กิ จก รรม พัฒ น าผู ้เรียน ที� ส่ งเส ริม แล ะ
ตอบสนองตามความตอ้งการ ความสามารถ ความ
ถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

fw.n สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ให้
ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํ
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ�าเสมอ 

 5 
 

2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

fw.mจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

 5 
 

2.00 2.00 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหารที�ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  

10.00 
 

9.40 5 ดีเยี�ยม 

ff.f ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมั�นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ� งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่ม
รื�น และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

 5 4.00 4.00 5 ดีเยี�ยม 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
ระดับ G  
ขึ2นไป 

ร้อยละ/
ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ff.j จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

 4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

ff.x จดัห้องสมุดที�ให้บริการสื� อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที�เอื0อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ/
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง  

5.00 4.70 5 ดีเยี�ยม 

fj.f กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 
fj.j จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของ  สถานศึกษาที�มุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

fj.x จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้าระสนเทศ
ในการบริหารจดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

 4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   4 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเนื�อง 

 5 0.50 
 

0.50 5 ดีเยี�ยม 

12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 5 1.00 1.00 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   10.00 9 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที� 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

10.00 9 5 ดีเยี�ยม 

fx.f มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั0 ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื�อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และ บุคลากรของสถานศึกษา 

 4 5.00 4.00 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวชี2วดั 

จํานวน
เด็ก/ครู    
ที3อยู่ใน
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ระดับที3ได้ 

ค่า
นํ2าหนัก 

คะแนน 
ที3ได้ 

ระดับคุณภาพ 

รวมทั0งผูที้�เกี�ยวขอ้ง      

fx.j มีการแลกเปลี� ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภ ายใน ส ถ าน ศึ ก ษ า ระ ห ว่างส ถ าน ศึ ก ษ ากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

 5 5.00 5.00 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   5.00 4.6 5 ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนดขึ0น  

5.00 4.6 5 ดีเยี�ยม 

fn.f จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ
เป้ าห มาย วิสั ยทัศน์  ป รัชญ า และจุดเน้น ของ
สถานศึกษา 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยี�ยม 

14.2 ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู ้เรียนบรรลุ
เป้ าห มาย วิสั ยทัศน์  ป รัชญ า และจุดเน้น ของ
สถานศึกษา 

 4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   5.00 4.6 5 ดีเยี3ยม 
มาตรฐานที� 15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย    5.00 4.6 5 ดีเยี�ยม 
15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื�อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 5 3.00 3.00 5 ดีเยี�ยม 

15.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

 ผลการประเมินรวมทุกมาตรฐาน 100.00 92.74 5 ดีเยี3ยม 
 

หมายเหตุ : จาํนวนครูนบัเฉพาะสายครูผูส้อนชาวไทยเท่านั0น 
 
สรุปผลภาพรวมของระดับการศึกษาขั2นพื2นฐาน คะแนนที3ได้   92.74 

ระดับ
คุณภาพ 

  � ระดบั f 
(0.00 - 49.99) 

  � ระดบั j 
(50.00 - 59.99) 

  � ระดบั x 
(60.00 - 74.99) 

  � ระดบั n 
(75.00 - 89.99) 

�  ระดบั k 
(90.00 - 100.00) 

   (ปรับปรุง)      (พอใช)้         (ดี)       (ดีมาก)       (ดีเยี�ยม) 
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บทที3 4 
สรุปผลการพฒันาและการนําไปใช้ 

 
  

4.1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
     ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโ รงเรียนใ นปีการศึกษา 2558 ทั� งใ นระดับปฐมวยัและระดับ
การศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นที#น่าพอใจในระดบัดีเยี#ยม โ ดยสรุปไดด้งันี0  
    
 มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
 ระดับปฐมวยั  

เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายเป็นที�น่าพอใจ มีทกัษะการเคลื�อนไหวดีมาก เรียนรู้ทกัษะต่างๆ และปฏิบติัได้
อย่างคล่องแคล่วจน สามารถปฏิบติัเองได้ นับเป็นการพฒันาที�ย ั�งยืน  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและ
สามารถหลีกเลี�ยงสภาวะที�เสี�ยงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยัและสิ�งเสพติดได ้

ในดา้นอารมณ์และจิตใจ นกัเรียนมีความร่าเริง แจ่มใส มั�นใจและกลา้แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั มีความรู้สึกที�ดีต่อตนเอง ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ให้พี� ๆ มธัยมศึกษาไม่
ลืมที�จะนาํตุก๊ตามาแบ่งปันใหผู้ย้ากไร้ ในเทศกาลคริสตม์าส เด็ก ๆ  ชื�นชมดนตรีและศิลปะ เรียนรู้ที�จะรักธรรมชาติ 

เด็กๆมีวินัย  รับผิดชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ เชื�อฟังคาํสอนของพ่อแม่และครู
อาจารย ์ รู้จกันิ�ง ฟัง สังเกต ถามตอบและปฏิบติัได ้ นบัเป็นพฒันาการดา้นสังคมที�น่าพอใจ 

สําหรับพฒันาการด้านสติปัญญานั0น กิจกรรมการเรียนที�หลากหลายได้ช่วยให้เด็กรู้จกัสังเกต แยกแยะ 
เชื�อมโยง ซักถาม และแสวงหาคําตอบ จนเกิดความคิดรวบยอดนับเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยเริ� มต้นจาก
ประสบการณ์นาํสู่สาระความรู้และถ่ายทอดเป็นภาษาไดอ้ยา่งดี เด็ก ๆ มีความสุขเมื�อไดร่้วม Project Approach ใน
กิจกรรมการเรียน เริ�มมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ� งเป็นรากฐานสําคญัของ STEM  และ
ที�สาํคญัพื0นความรู้ รวมทั0งประสบการณ์นาํสู่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์   

 ระดับการศึกษาขั2นพื2นฐาน 
คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานที� 1 ถึง 6 ในภาพรวมเป็นที�น่าพอใจในทุกมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื�องของ 

สุขภาวะที�ดี  มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองความสามารถใน
การคิดอยา่งเป็นระบบคิดสร้างสรรค ์  ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติมีเหตุมีผล มีความรู้และทกัษะที�จาํเป็น
ตามหลกัสูตร  มีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละ มีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 

ผูเ้รียนรู้จกัป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั�นใจในการแสดงออกอยา่งเหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ที�
ดี รู้จกัใหเ้กียรติผูอื้�น   นกัเรียนมีความเอื0ออาทรต่อผูอื้�นและกตญัgูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ยอมรับความคิดเห็น และ 
วฒันธรรมที�แตกต่าง 
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ผูเ้รียนมีทกัษะในการสังเกต อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สามารถตั0งคาํถามเพื�อคน้หาความรู้เพิ�มเติม รักการอ่าน 
และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะจากทางสื�อเทคโนโลยี ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้�นได ้
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็น และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนาํเสนอผลงานไดอ้ย่าง
น่าชื�นชม 

ผูเ้รียนมีความคิดริเริ� มและสร้างสรรค์ ทํางานร่วมกันได้ดี ผู ้เรียนสามารถนําเสนอผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ มีขั0นตอนในการนาํเสนอวิธีคิดหรือวิธีแกปั้ญหาที�ตนใชไ้ด ้สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลทั0ง
ดว้ยวาจาและเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูเ้รียนสามารถร่วมกนัวางแผนงานและดาํเนินการจนสําเร็จ มีความมุ่งมั�น
ทาํงานอยา่งมีความสุขและภูมิใจในผลงาน    
  
 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

ในปีการศึกษา 2558 นี0  ทีมงานครูในระดบัอนุบาลของโรงเรียนมีความไม่ราบรื�นเล็กน้อย เพราะครูใหม่
เขา้-ออก และครูผูใ้หญ่ท่านหนึ�งป่วย แต่ทุกคนช่วยกนัปฏิบติังานอยา่งช่วยเหลือเกื0อกูลกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อนกัเรียน สร้างพื0นฐานที�มั�นคงในการเรียนรู้ใหเ้ด็ก ๆ สามารถพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

ครูมีความเข้าใจในปรัชญาและหลักการการจัดการศึกษาปฐมวยั ทั0 งปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและ
การศึกษาอุร์สุลิน ผนวกกบัความเขา้ใจในธรรมชาติของปฐมวยั จึงสามารถประยุกตใ์ช้หลกัสูตรปฐมวยัในการจดั
ประสบการณ์ใหเ้ด็ก ๆ ไดอ้ยา่งดี 

ครูมีการประชุมร่วมกันเพิ�มมากขึ0 น เพื�อปรึกษาหารือและทํางานร่วมกันอย่างมีทิศทาง แผนการจัด
ประสบการณ์จึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร มีความหลากหลาย และสามารถให้ความสําคญัต่อพฒันาการของเด็กๆ  
เป็นรายบุคคล ในการเรียนภาษาองักฤษได้มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เล็กลงกว่าปีก่อนๆ โดยใช้อตัรา ครูหนึ� งต่อ
นกัเรียน fw คน ครูทุกคนมีทศันคติที�ดีจึงสามารถบริหารจดัการชั0นเรียนที�สร้างวนิยัเชิงบวก เด็กๆ มีความสุขในการ
มาโรงเรียน ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีในการนาํเสนอบทเรียนอยา่งเหมาะสม และใช้ภาพกิจกรรมการเรียนในการ
ติดต่อสื�อสารและรายงานความกา้วหนา้ในพฒันาการของเด็ก ๆ ต่อผูป้กครอง 

 การวดัและประเมินผลจดัทาํอย่างต่อเนื�อง มีการวางแผนร่วมกนั และรายงานผลที�เน้นพฒันาการ มิใช่ 
ผลคะแนนเพื�อการแข่งขนั 

เครือข่ายผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ให้เด็กๆ และความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองและครู
อยูบ่นพื0นฐานของการเคารพไวเ้นื0อเชื�อใจกนัและร่วมสร้างสรรคสิ์�งดี ๆ แก่เด็กอนุบาลมาแตร์เดอีฯ 

ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ให้ความสําคญัของการสร้างรากฐานที�
มั�นคงในระดบัปฐมวยั การเชื�อมรอยต่อกบัประถมศึกษา  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันั0นครูใน
ระดบัปฐมวยัจึงไดรั้บโอกาสในการสร้างทกัษะ และพฒันาตนเองเพื�อการจดัการศึกษาในโรงเรียนให้มีเอกภาพอยู่
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีแผนพัฒนาโรงเรียน (2556-2560) กํากับ  ผูบ้ริหารให้คาํปรึกษาและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา  แสวงหาความรู้ และติดตามความเคลื�อนไหวในวงการศึกษาปฐมวยัในระดบั 
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สากล เพื�อใหป้ฐมวยัของโรงเรียนมีความทนัสมยั 
ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ และให้ความไวว้างใจในการดาํเนินการของโรงเรียนสังเกตไดจ้าก

จาํนวนผูมี้ความประสงคใ์หบุ้ตรเขา้เรียนที�มากกวา่ปีที�แลว้ ในขณะที�โรงเรียนคงจาํนวนนกัเรียนไวเ้ท่าเดิม จึงทาํให้
มีผูผ้ดิหวงัประมาณ 750 ครอบครัว  และผูที้�ไดเ้ขา้เรียนมีทศันคติที�ดีต่อโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการพฒันา 
    ระดับการศึกษาขั2นพื2นฐาน 

  การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) มีความชดัเจนยิ�งขึ0น  ซึ� งกาํกบัให้
กาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั0งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที�พึงประสงคอ์ย่าง
ชดัเจนตรงตามแผนพฒันาโรงเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ ครูมีการทาํความรู้จกั และวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และทาํงานร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายแนะแนวในกรณีที�ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจดูแลพิเศษแตกต่างจาก
ผูอื้�น ครูมีการใชสื้�อและเทคโนโลยมีากขึ0น และกระตุน้ให้นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาขอ้มูลและนาํเสนอ
รายงานโดยมีการอา้งอิงอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ครูพฒันาวิธีการวดัและประเมินผลให้มีความหลากหลาย 
รวมทั0งคณะครูใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี 

ผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัการกา้วเดินในแผนพฒันาโรงเรียน 2556 - 2560  แสวงหาโอกาสให้ครูในการ
ฝึกอบรมต่างๆ    ผูบ้ริหารติดตามความคืบหน้าทั0งดา้นวิชาการและการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้  รวมทั0ง 
การพฒันาในดา้นจิตใจ และจิตวิญญาณของครู   จึงทาํให้นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจในการบริหาร     
จดัการศึกษาของผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้รับรายงานอย่างต่อเนื�อง และมีส่วนร่วมใน การดําเนินงานของ
โรงเรียน  ทั0 งด้วยคาํแนะนํา  การเป็นวิทยากร และการจดัหาวิทยากร ผูเ้ชี�ยวชาญด้านต่างๆเพื�อให้การพัฒนา
โรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย  อีกทั0งผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 

หลกัสูตรของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัมีการปรับปรุงในรูปแบบการเขียนให้ไดม้าตรฐานและที�สําคญั 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แนวคิด Teach Less Learn More กาํกับในการลดความซํ0 าซ้อนในเนื0อหาวิชา และ
บูรณาการการเรียนรู้ระหวา่งวิชา  มีการจดัรายวิชาเพิ�มเติมเพื�อรองรับความตอ้งการของผูเ้รียน  กระบวนการเรียน
การสอนดว้ย MDLC ทาํให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสปฏิบติัจริงเพิ�มมากขึ0น  การนิเทศภายในมีส่วนช่วยกระตุน้ให้มีการ
พฒันาการเรียนการสอน อยูเ่สมอ 

คณะซิสเตอร์ให้ความสาํคญักบัการดูแลความสะอาดและความปลอดภยั รวมทั0งเปิดโอกาสใหมี้การเพิ�ม สิ�ง
อาํนวยความสะดวก และพฒันาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สําหรับผูเ้รียน  ทางโรงเรียนมีคณะทาํงานที�
ประกอบด้วยผูป้กครองและนักเรียนเก่าซึ� งเป็นสถาปนิกและมัณฑนากรมาช่วยโรงเรียนในการวางแผนและ
ดาํเนินการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีสมาคมผูป้กครองและครูฯ และสมาคมนักเรียนเก่าฯ ให้ความ
ช่วยเหลือ อีกทั0งยงัเป็นธุระในการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน  

การทาํงานร่วมกนัของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เป็นหน้าที�โดยตรงต่อ
ประเทศชาติตามมาตรฐานของ ศธ. และการให้ความสําคญัต่ออตัลกัษณ์โรงเรียนคาทอลิก และอตัลกัษณ์โรงเรียน
อุร์สุลินทาํใหก้ารดาํเนินการเป็นกระบวนการดว้ยขั0นตอนที�เป็นระบบชดัเจน มุ่งที�ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ระดับปฐมวยั 

  อนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลยัมีความโดดเด่นที�เด็กเป็นศูนยก์ลาง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเด็กและเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ของครูและผูป้กครอง เรียนรู้ร่วมกนัในการสร้างโอกาสให้เด็กไดพ้ฒันาอยา่งเหมาะสมกบัวยั 
วฒิุภาวะและสังคมปัจจุบนั  

เครือข่ายผูป้กครองและคุณแม่อาสาทํางานร่วมกันและร่วมกับทางโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมเพื�อ
พฒันาการของนกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ กิจกรรมที�จดัแต่ละครั0 งมีความสร้างสรรค ์อาศยัความร่วมแรงร่วมใจกนัของ
ผูป้กครอง และเด็กๆมีความสุขกบักิจกรรมที�ผูป้กครองจดัให ้

 ระดับการศึกษาขั2นพื2นฐาน 
  สังคมแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนของผูเ้รียน ครู  บุคลากรของโรงเรียน รวมทั0งความมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในรูปแบบของสมาคมผูป้กครองและครูฯ  เครือข่ายผูป้กครองและคุณแม่อาสา   สมาคมนักเรียนเก่า  
มาแตร์เดอีฯในพระบรมราชูปถมัภ์  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคมนักเรียนเก่าฯ  เป็นธรรมชาติของ
โรงเรียนที�มีความเคลื�อนไหวดาํเนินการและพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ 
  ในปีการศึกษา 2558  งานอาสาจราจร ซึ� งสมาคมผูป้กครองฯ เป็นผูริ้เริ�มดาํเนินการ ทาํงานร่วมกนัอย่าง
ราบรื�น แบ่งเบาภาระให้กบัเจา้หน้าที�จราจร  การเยี�ยมโรงเรียนน้องที�อาํเภอสวนผึ0งราชบุรี สมาคมผูป้กครองฯได้
เชิญชวนบริษทัแวน่ตาท็อปเจริญไปดว้ย และไดใ้ห้บริการแว่นสายตาให้นกัเรียนและชุมชม อนัเป็นประโยชน์ยิ�ง 
ชมรมแพทยอ์าสา และนกัเรียนเก่าอาสาร่วมในกิจกรรมเยี�ยมโรงเรียนน้องของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที�  2 ที�ป่าละอู 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยสมาคมนกัเรียนเก่าฯ เตรียมการ และประสานงานกบัโรงเรียนจนเกิดผลในภาคปฏิบติั  
และเกิดการเรียนรู้ที�น่าพอใจในประเด็นของจิตอาสา  ความร่วมมือของชุมชนถนนหลงัสวนเพื�อความปลอดภยัและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื�อสาธารณชน  ไดรั้บความร่วมมือจากผูใ้หญ่ของการปกครองระดบั กทม. เขตปทุมวนั 
และสน.ลุมพินี มีการดาํเนินการดว้ยความกา้วหน้าและต่อเนื�องและไดมี้การจดัตั0งคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มของ
โรงเรียนอีกคณะหนึ�งเพื�อให้ความรู้ซึ� งนาํสู่ภาคปฏิบติัในการดูแลสิ�งแวดลอ้มที�โรงเรียนและสร้างนิสัยติดตวัในการ
เป็นผูอ้นุรักษธ์รรมชาติและดูแลสิ�งแวดลอ้ม 
 
 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวยั 
  อตัลักษณ์ เซอร์เวียมที�อนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลัย เริ� มต้นจากการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนด้วยความรัก  
อ่อนโยน  ใช้เหตุผล  และค่อย ๆ ฝึกนิสัย ฝึกให้ตระหนักถึงความสําคญัต่อทัศนคติที�ดีต่อการเรียนรู้ และต่อ
โรงเรียน และเห็นคุณค่าของการรักและรับใช้ ความซื�อสัตยสุ์จริต ความมีวินัยในตนเอง มุ่งความเป็นเลิศแห่งตน 
และในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรณรงค์เรื�อง ความเมตตา และรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอื้�น (Kindness and Empathy) 
ผลการประเมินปรากฏวา่การดาํเนินการตรงตามมาตรฐานอยา่งมีความชดัเจน   
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 ระดับการศึกษาขั2นพื2นฐาน 
เซอร์เวียม (ขา้พเจา้จะรับใช้)  เป็นอตัลกัษณ์ของโรงเรียน เช่นเดียวกบัของโรงเรียนอื�นๆของคณะนกับวช   

อุร์สุลินทั�วโลก กระบวนการฝึกอบรมให้นกัเรียนมีจิตตารมณ์นี0 ประจาํใจ และ กิจกรรมต่างๆเพื�อปลูกฝังนิสัยการ
เป็น Active Citizen ไม่นิ�งดูดายที�จะรับใช้ช่วยเหลือ เป็นสิ�งที�ปรากฏเห็นไดใ้นปีการศึกษา 2558 อย่างน่าพึงพอใจ 
นักเรียนชั0นมธัยมศึกษาปีที� m ยืนยนัว่า สิ� งสําคญัที�สุดที�เขาได้รับจากโรงเรียนคือ เซอร์เวียม โดยคณะกรรมการ   
เซอร์เวยีมมีการประชุมสมํ�าเสมอเพื�อติดตามการดาํเนินการ   
 
 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

โรงเรียนกาํหนดให้ความซื�อสัตยสุ์จริตดว้ยการไม่ลกัลอก  การทาํการบา้นและขอ้สอบดว้ยตนเองและ
การร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ� งเดียวกนั เพื�อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมดว้ยการสร้างความเขม้แข็งของเครือข่าย
ผูป้กครองเป็นมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน 

ก. ในประเด็นของนิสัยในการไม่ทุจริต และนาํผลงานของคนอื�นมานาํเสนอเป็นผลงานของตนเองนั0น 
ทางโรงเรียนไดติ้ดตามขั0นตอนในการปฏิบติัของคุณครูในทุกระดบัชั0นเรียนอย่างสมํ�าเสมอ ส่งเสริมให้ครู แกไ้ข
ปัญหา โดยไม่ละเลย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนซื�อสัตยสุ์จริต 

 ข. การทาํงานร่วมกนัดว้ยจิตอาสาเพื�อนกัเรียน  สมาคมผูป้กครอง   เครือข่ายผูป้กครอง  และผูป้กครอง
อาสา ได้ให้การตอบรับอย่างดียิ�ง ในปี 2558 มีผูป้กครองมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเพื�อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนมากมาย ดว้ยความริเริ�ม สร้างสรรค ์และเป็นหนึ�งเดียวกบัโรงเรียน 
                                                                     
4.2  ผลสําเร็จที3เป็นจุดเด่นและจุดที3ควรพฒันาของโรงเรียน 
        เมื�อประเมินตนเองประกอบกบัรับฟังการประเมินของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งและชุมชนแลว้ จุดเด่นและจุดที�ควร
พฒันาของโรงเรียน คือ 

  4.2.1  ผลสําเร็จที3เป็นจุดเด่นของโรงเรียน 
ก. อตัลกัษณ์เซอร์เวียม  เป็นที�ประจกัษอ์ยา่งเป็นรูปธรรมในผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และนกัเรียน

เก่า ดงัปรากฏในความริเริ�ม และความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 
ข. ความมีมารยาท รู้จกักาลเทศะของนักเรียน ในการเขา้ร่วมพิธีการ การฟังวิทยากร และการประชุม

ต่างๆ 
ค. ความกา้วหนา้ของนกัเรียนในการใชภ้าษาองักฤษ 
ง. ผลสัมฤทธิ@ ของนกัเรียนในขอ้สอบมาตรฐานต่าง ๆ 
จ. ความร่วมมือและอุทิศตนของบุคลากรในการดาํเนินการตามแผนพฒันาของโรงเรียน โดยเฉพาะใน

กระบวนการ MDLC 
ฉ. การเริ�มตน้สร้างคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มของโรงเรียน ดว้ยความร่วมมือของผูป้กครองของนกัเรียน 

ปัจจุบนัและนกัเรียนที�จบการศึกษาไปแลว้ 
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4.2.2 จุดที3ควรพฒันาของโรงเรียน 
ก. ความพยายามต่อไปของครูแต่ละกลุ่มสาระวชิาที�จะ “ สอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้ใหม้ากขึ0น”  

   ข. การใชเ้ทคโนโลยอียา่งเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และความยบัย ั0งชั�งใจและมีสติในการใชสื้�อสังคม 
ของทุกฝ่าย 

 ค. การสร้างนิสัยรักการอ่านใหเ้ป็นพื0นฐานของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ง. การกระตุน้ให้นกัเรียนใส่ใจเตม็ที�กบัการมีวนิยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่หวงัพึ�งการเรียนพิเศษกวด
วชิาเป็นตวัช่วยสาํคญัในการเรียนรู้โดยปฏิบติัตนตามกระแส 
 
4.3 แนวทางการพฒันาในอนาคต 

  ปีการศึกษา 2559 จะเป็นปีที�  4 ของการดําเนินการตามแผนพฒันาโรงเรียน 2556 - 2560 โรงเรียนจะ
ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง  ดงันี0  
 4.3.1 แผนพฒันาด้านบุคลากรครู  

ก. ให ้MDLC เป็นกระบวนการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมทุกประเภทของโรงเรียน จึงจาํเป็น ตอ้ง
ฝึกอบรมครูใหม่ และครูที�ยงัไม่ชดัเจนในกระบวนการ ตลอดจนเผยแพร่กระบวนการนี0 สู่ผูป้กครองและนกัเรียนเก่า 

ข. พฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเนื�อง โดยมีเป้าหมายที�การเรียนรู้ที�มีความหมายต่อชีวิต และสอนให้น้อยลง 
เรียนรู้ใหม้ากขึ0น  

         ค. ร่วมกนับริหารหลกัสูตรอญัจลา และอุร์สุลิน ซึ� งจะช่วยใหค้รูใชว้ธีิการของนกับุญอญัจลาในการบริหาร
ชั0นเรียน และหล่อหลอมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์างๆ 

ง. สรรหาการฝึกอบรมที�ช่วยกระตุ้นการแสวงหาการจดัการเรียนการสอนที�ท้าทายความสนใจของ
นกัเรียน กระตุน้ความคิด และการแสวงหาความรู้ของนกัเรียน 
 

 4.3.2 แผนพฒันาด้านบริหาร 
ก. ดาํเนินการในการเตรียมสร้างอาคารใหม่ใหถึ้งขั0นมีแบบพิมพเ์ขียวพร้อม 
ข. จดัระบบบญัชีและการเงิน เชื�อมโยงกบัการบนัทึกทรัพยสิ์น และการจดัซื0ออยา่งเป็นระบบ ครอบคลุม

ทุกงาน 
ค. จดัการเก็บขอ้มูลและภาพของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบและมีการ Back Up ขอ้มูลอยา่งปลอดภยั 
ง.  เริ�มใช ้Software ใหม่ในระบบบริหาร  
 

4.3.3 แผนพฒันาด้านวชิาการ 
ก. พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้เกิดการสอนใหน้อ้ยลง เรียนรู้ใหม้ากขึ0น 
ข. เพิ�มคุณภาพการนิเทศการสอนและการวจิยัในชั0นเรียน 
ค. ปรับหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายตามความจาํเป็นของการเขา้มหาวทิยาลยั 
ง. พฒันาขอ้สอบวดัผลใหเ้นน้การคิดของนกัเรียนมากขึ0น 
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4.3.4 แผนพฒันาด้านบริการ 
ก. เนน้การประหยดัและการดูแลสิ�งแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมยั�งยนืในงานบริการต่างๆ 
ข. ฝึกอบรมใหค้รูธุรการ บริการสามารถทาํงานแทนกนัได ้เมื�อมีความจาํเป็น 

 
4.3.5 แผนพฒันาด้านสัมพนัธ์ชุมชน 

ก. กรรมการสิ�งแวดลอ้มของโรงเรียนขยายเครือข่ายสู่ชุมชน 
ข. ร่วมงานกบัสถานีตาํรวจนครบาลลุมพินี และเขตปทุมวนั ในการดูแลสิ�งแวดลอ้ม สร้างวนิยั และความ

ปลอดภยัใหก้บัชุมชน 
 
4.c  ความต้องการการช่วยเหลือ 

ก.  หน่วยราชการในชุมชน เป็นตน้เขตปทุมวนั และสถานีตาํรวจนครบาลลุมพินีมีความเขม้แขง็ในการบริการ
ชุมชน และใหค้วามรู้ที�มีประโยชน์ในการสร้าง Active Citizen 

ข. หน่วยงานของรัฐส่งเสริมการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพยิ�งๆขึ0น  และให้ธุรกิจการศึกษาดาํเนินการอยูใ่น
กรอบของความถูกตอ้ง ไม่เปิดบริการสอนพิเศษ ติวนกัเรียนในระหวา่งเวลาเรียนตามกาํหนดซึ�งผูเ้รียนในระบบตอ้ง
อยูใ่นสถานศึกษา  

ค. หน่วยงานของรัฐพฒันาขอ้สอบมาตรฐานต่างๆใหไ้ดคุ้ณภาพระดบัสากลซึ�งเป็นความยติุธรรมต่อผูเ้รียน 
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ภาคผนวก 
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การรับรองการจัดทาํรายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานนี0ไดต้รวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งในประเด็นต่อไปนี0 เรียบร้อยแลว้ 

�  ไดผ้า่นการตรวจสอบคาํผดิ การใชภ้าษา  
�   เนื0อหาในรายงานไดผ้า่นการตรวจสอบขอ้มูลและเนื0อหาแลว้ 

                                  
  

                       รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณารับรองขอ้มูลการจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

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

 

 
ลงชื3อ        

(ซิสเตอร์สมจิตร์  ครองบุญศรี)) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

วนัที3 8 เมษายน 2559 
 

 

 

 

ลงชื3อ    

(นางทีนามารี  ผลาดิกานนท์) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและผู้อํานวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

วนัที3 8 เมษายน 2559 
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คําสั3งที3  5/2558 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลัย 

เรื3อง  แต่งตั2งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  2) พ.ศ. 2545  ตามหมวดที�  6 
วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา บญัญติัให้สถานศึกษา  มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื�อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ทั0 งนี0 ได้กาํหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษาวา่  มีคุณภาพตามมาตรฐานและตวับ่งชี0  เป็นประจาํทุกปี  เพื�อให้การประกนัคุณภาพภายในเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั0งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมาแตร์เดอี
วทิยาลยั  ดงันี0  
 
1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด้วย 

1.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี  ห่อเร ผูจ้ดัการ  ที�ปรึกษา 
2.  นางสาวสุมิตรา  พงศธร ผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล ที�ปรึกษา 
3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้าํนวยการ ประธานกรรมการ 
4.  นายขวญักลา้ นุชนารถ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวุโสดา้นวชิาการ กรรมการ 
5.  นางนิลวรรณ  เจตวรัญgู ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวุโสดา้นกิจการนกัเรียน กรรมการ 
6.  นายสุภชัร์  ทองสถิตย ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวุโสดา้นธุรการและ กรรมการ 
 อาคารสถานที�     
7.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวุโสดา้นกิจกรรมพิเศษ กรรมการ  
8.  นางสาวรัชดารินทร์  มุสิกะโปดก หวัหนา้ระดบัประถมศึกษา กรรมการ  
9.  นางสาวชญานุช  ชูชาติ หวัหนา้ระดบัอนุบาล กรรมการ 
10. นางสาวพรรนภา  สุรพนัธ์พิทกัษ ์ ผูช่้วยบริหารดา้นมาตรฐานการศึกษา      กรรมการผูด้าํเนินการ 

 
หน้าที3   1.  อาํนวยการและสนบัสนุนการดาํเนินงานใหเ้ป็นดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  2.  ใหค้าํปรึกษาแนะแนวทางการปฏิบติัใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
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2. คณะกรรมการติดตามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
 1.  นางทีนามารี   ผลาดิกานนท ์  กาํกบัดูแลมาตรฐานดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา 

ครู และดา้นมาตรการส่งเสริม 
 2.  นางสาวสุมิตรา   พงศธร  กาํกบัดูแลมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ครูและดา้นอตัลกัษณ์ 
      สถานศึกษา 
 3.  นายขวญักลา้  นุชนารถ  กาํกบัดูแลมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน (วชิาการ) 
 4.  นางนิลวรรณ  เจตวรัญgู  กาํกบัดูแลมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน (คุณลกัษณะ) 
 5.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ  กาํกบัดูแลมาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
หน้าที3    อาํนวยการ กาํกบั ติดตาม ใหง้านประกนัคุณภาพเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ตลอดจนใหค้าํปรึกษา   

       ขอ้เสนอแนะ  และแกปั้ญหาที�จะเกิดขึ0นในระหวา่งการดาํเนินการ 
 
3. คณะกรรมการประสานงาน 

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

 หน้าที3  1.  เป็นผูป้ระสานงานหลกัในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
  2.  จดัเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการดาํเนินงานแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลการดาํเนินงาน 
  3.  จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 
 
4. คณะกรรมการกํากับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยมีหนา้ที�รับผิดชอบดาํเนินการดาํเนินการพฒันา จดัเก็บขอ้มูล  สรุปผลและจดัทาํเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบั
มาตรฐานที�รับผดิชอบ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 มาตรฐานที3 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 
   นางกัญญารัตน์   ฉัตรไกรเสรี  นางปณิดา   คงสันทดั 
 มาตรฐานที3 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
   นางปณดิา   คงสันทดั   นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี 
 มาตรฐานที3 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม 

นางสาวปัถย์   รักธรรม   นางสาวสุมาลี   ฉิมนอ้ย 
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มาตรฐานที3 4 เด็กมีการพฒันาดา้นสติปัญญา 
   นางสาวสุมาลี   ฉิมน้อย   นางวราภรณ์   ตั0งคุณสมบติั 

มาตรฐานที3 5 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   นางวรีนุช   กรํ3ารักษา   นางบุบผา   จิตรีเที�ยง 
 มาตรฐานที3 6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผล 

นางวรีนุช   กรํ3ารักษา   นางสาวศรีลดัดา   ฉิมนอ้ย 
มาตรฐานที3 7 แนวการจดัการศึกษา 

นางบุบผา   จิตรีเที3ยง   นางสาวปัถย ์  รักธรรม 
มาตรฐานที3 8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

นางสาวชญานุช   ชูชาติ   นางสาวศรีลดัดา   ฉิมนอ้ย 
มาตรฐานที3 9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

นางสาวศรีลัดดา   ฉิมน้อย  นางวรีนุช   กรํ� ารักษา  
มาตรฐานที3 10 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วสิัยทศัน์และจุดเนน้ของการศึกษา

ปฐมวยั 
นางสาวชญานุช   ชูชาติ   นางบุบผา   จิตรีเที�ยง 

มาตรฐานที3 11 การพฒันาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื�อยกระดบัคุณภาพให้
สูงขึ0น 

นางสาวชญานุช   ชูชาติ   นางวรีนุช   กรํ� ารักษา 
 

ระดับการศึกษาขั2นพื2นฐาน 
 มาตรฐานที3 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ 
   นางราตรี   อุ่นใจ    นางสมพิศ  ราวศีรี 
   นางสาวเนาวรัตน์   ทศันเกษม  นางสุรียพ์ร   ทวแีสงสกุลไทย 
 มาตรฐานที3 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที�พึงประสงค ์

   นายเกฏฐ์   เจตะสานนท์   นางสาวกนกวรรณ   ไทยรัตน์ 
   นางนิรมล   แตงนอ้ย   นายฐิติกร   หตัถการุณย ์

 มาตรฐานที3 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักเรียนรู้  และพฒันาตนเอง 
   นายวศิิษฐ์   เตียวตระกูล   นางสาวปวณีา   ปาลวฒัน์ 

นางธญักร   เจียมเจริญ   นางภาวนา    สินสาคร 
มาตรฐานที3 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติ  สมเหตุผล 
   นางสาวจินต์    จิระริยากุล  นางจนัทร์เพญ็   หงส์ตระกูล 
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   นางสาวพิมพภ์ทัร์   เพง็พิต  นางสาวจุไรรัตน์   ภทัรานุกุล 
นายชุติวฒัน์   สุวตัถิพงศ ์

 มาตรฐานที3 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร 
นางนริศราภรณ์   กฤตภคะ  นางสาวรัชดารินทร์   มุสิกะโปดก 
นางสาวปฐมา   วจิิตรบุญยรักษ ์  นางสาวบุษบง   จั�นนงเยาว ์

 มาตรฐานที3 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติ 
ที�ดีต่ออาชีพสุจริต 

   นางสาวดนุชรี   ตันโอภาส  นางสาวจุไรพร   จิตรโรจนรักษ ์
นางเสาวนีย ์  ชี    นางสาวนนัทิกา   ฉออ้นศรี 

 มาตรฐานที3 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   นางนิลวรรณ   เจตวรัญlู  นางวรรณี   วมิาลา  
   นางพีรญา   ใจชาํนาญ   นางสาวปัญจพร   สอนพูด 
 มาตรฐานที3 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   นางอรนุช  การพศิิษฎ์   นางสาวกุลวดี   ฟูพนัธุวฒิุ 

นางอมรา  พนมไทย   นางสาวภทัรสุดา   ยทุธคราม 
มาตรฐานที3 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
   นางบุษรินทร์   ปรีทอง   นางแวววมิล   นาคะพงษ ์
   นายณฐัวฒิุ   พิกุลณี   นางสาวกนกพรรณ   ศุภเสรีสกุล 
 มาตรฐานที3 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

นางวณีา รักษาสกุล   นางจารุพรรณ   อินทุรัตน์  
นางสาวเบญจพร  ธรรมธีรพงษ ์  นางสาวกรรณิการ์  กลิ�นกลดั 

มาตรฐานที3 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหารที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ 
ศกัยภาพ 

   นางสาวอรอุมา   สว่างธูป   นางสาวอภิรดี   จาํปาถิ�น 
   นางสาววรัิชฎา  วฒันปรีชากุล  นางสาวธนาวรรณ   ธนพรดี 

มาตรฐานที3 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
   นางสาวพรรนภา   สุรพนัธ์พิทกัษ์  นางสาวรุ่งทิพย ์  จนัทร์ปีติ 
   นางชฏัปภา   แกว้สุจริต   นางสาววชิญาพร   วโรจนานุลกัษณ์ 

มาตรฐานที3 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  นางสาวสถาพร   สูตะบุตร  นางสาวตวษิา   เชาวฉ์ลาด 
   นางสาววไิลพร   เกตุอุดม   นางสาวสุรียว์รรณ  พรหมขุนทอง 
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มาตรฐานที3 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา  และจุดเนน้ 
   นางสาวพรทพิย์   ถาวรวุฒิ  นางสุรียพ์ร   เบา้พาละ 
   นางนพรัตน์   บวัดิศ   นางสาวณิชนนัทน์   แกว้คาํ 

มาตรฐานที3 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย 
   นางสาวสิริรัตน์   ครุวรรณ  นางสาวปิยะวดี   นาคสุข 

นางสาวจิติมา   บุญคาํ   นางช่อเอื0อง   อุทิตะสาร 
 

ให้ผูที้�ไดรั้บการแต่งตั0งดาํเนินการรวบรวมเอกสาร  จดัเก็บขอ้มูล  พฒันา  สรุปผล  ส่งเอกสารและรายงาน
ขอ้มูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบติังานเพื�อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และจดัทาํรายงานการประเมิน
ภายในของโรงเรียนประจาํปีการศึกษา 2558 ใหเ้สร็จสิ0นและรายงานต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียนต่อไป 
 
 

ประกาศ  ณ วนัที�  25  พฤษภาคม  2558 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี  ผลาดิกานนท)์ 
 ผูอ้าํนวยการ 
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คําสั3งที3 6/2558 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลัย 

เรื3อง แต่งตั2งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียน 
 

 เพื�อให้การจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา 2558 ดาํเนินไป
ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดว้ยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั0งคณะกรรมการจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดงัต่อไปนี0  

f. นางสาวสุมิตรา  พงศธร ที�ปรึกษา 
j. นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ประธานกรรมการ 
x. นางสาวพรรนภา  สุรพนัธ์พิทกัษ ์ รองประธานกรรมการ 
n. นายขวญักลา้  นุชนารถ กรรมการ 
k. นางนิลวรรณ  เจตวรัญgู กรรมการ 
m. นายสุภสัร์  ทองสถิตย ์ กรรมการ 
�. นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ กรรมการ 
l. นางสาวชญานุช  ชูชาติ กรรมการ 
�. นางราตรี  อุ่นใจ กรรมการ 
fw. นายเกฏฐ ์ เจตะสานนท ์ กรรมการ 
ff. นายวศิิษฐ ์ เตียวตระกูล กรรมการ 
fj. นางสาวจินต ์   จิระริยากุล กรรมการ 
fx. นางนริศราภรณ์  กฤตภคะ กรรมการ 
fn. นางสาวดนุชรี  ตนัโอภาส กรรมการ 
fk. นางอรนุช  การพิศิษฎ์ กรรมการ 
16. นางบุษรินทร์  ปรีทอง กรรมการ 
f�. นางวณีา  รักษาสกุล กรรมการ 
18. นางสาวอรอุมา  สวา่งธูป กรรมการ 
f�. นางสาวสถาพร  สูตะบุตร กรรมการ 
20. นางสาวพรทิพย ์  ถาวรวุฒิ กรรมการ 
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 ใหผู้ที้�ไดรั้บการแต่งตั0งดาํเนินการจดัทาํมาตรฐานการศึกษาประจาํปีการศึกษา 2558 ใหเ้สร็จสิ0นและ
รายงานต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียนต่อไป 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัที�  27  พฤษภาคม  2558 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
          (นางทีนามารี  ผลาดิกานนท)์ 
       ผูอ้าํนวยการ 
 

 
 


