รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ปี การศึกษา 2558

โรงเรียนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
Mater Dei School

เขตพืน2 ทีก3 ารศึกษา การประถมศึกษา กรุ งเทพมหานคร
สั งกัด: สํ านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ก

คํานํา
เมือจบปี การศึ กษา 2558 ก็เท่ากับว่า โรงเรี ยนดําเนิ นการตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน 5 ปี (2556-2560) มา
เกิ น ครึ งทางแล้ว ทางฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามตระหนัก ว่า การประเมิ น ตนเองปลายปี การศึ ก ษานี0 มิ ไ ด้เป็ นเพี ยงการ
ประเมินตามแผนปฏิบตั ิการเท่านั0น แต่เป็ นการประเมินความคืบหน้าในภาพใหญ่ของแผนพัฒนา 5 ปี ของโรงเรี ยน
ด้วย เป็ นที ประจักษ์ว่าคณะครู ร่วมกันวางแผนปฏิ บตั ิการของปี การศึ กษา 2558 ได้ตรงตามประเด็นการพัฒนาที
ต้องการอย่างชัดเจน กิจกรรมต่างๆทีกาํ หนดอยู่ในกรอบของโครงการตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน นอกจากนั0นผูช้ ่วย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายต่างๆได้ใช้แผนปฏิ บตั ิการในการกําหนดการทํางานและติดตามความคืบหน้าของโครงการและ
กิจกรรมอย่างสมําเสมอตลอดปี การศึกษาทําให้ผลการดําเนิ นการเป็ นทีน่าพอใจมาก นักเรี ยนได้รับความเอาใจใส่
ดู แลเป็ นรายบุ คคลมากยิงขึ0 น และผลสัม ฤทธิ@ ของนักเรี ยนเป็ นที น่าพึงพอใจ และคุ ณ ลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆอย่างกระตื อรื อร้ น มี ความภาคภูมิใจในการเป็ น
นักเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย โดดแด่นในด้านจิตอาสา มีความสุ ขในการมาโรงเรี ยน
Mater Dei Learning Cycle ซึ งมีกระบวนการเรี ยนรู ้ทีใช้หลักการของ See-Judge-Act ได้ช่วยให้การเรี ยนรู ้
เป็ นระบบ และ Reflection เป็ นเครื องมื อสําคัญที ทาํ ให้เกิ ดความตระหนักในการเรี ยนรู ้ ของตน Reflectionได้เป็ น
ภาคปฏิบตั ิของครู ผูส้ อนจนเกือบจะเป็ นปกติวิสัยแล้ว ทางโรงเรี ยนพึงพอใจในความก้าวหน้าสู่ การเป็ นโรงเรี ยนที
ตอบสนองความต้องการของโลกสมัยใหม่ แต่ก็ยงั หยุดนิ งไม่ได้ เพือให้สอนน้อยลง แต่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้มากขึ0น
ทางฝ่ ายบริ หารมีความพึงพอใจในพัฒนาการของการเตรี ยมการสอน และการติดตามดู แลนักเรี ยน สิ งทีจะพัฒนา
ต่ อ ไปคื อ การกระตุ ้น ให้ นัก เรี ย นพัฒ นาทัก ษะการคิ ด ในทุ ก มิ ติ มี ค วามกระตื อ รื อร้ น ที จะถามและตอบคํา ถาม
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และรักการอ่าน อันจะนําสู่ การพัฒนาทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที3 ?

บทที3 B

บทที3 G

ข้ อมูลพืน2 ฐาน
1. ข้อมูลทัว ไป
2. ข้อมูลด้านการบริ หาร
3. ข้อมูลด้านนักเรี ยน
4. ข้อมูลด้านบุคลากร
5. สภาพชุมชนโดยรวม
6. โอกาสและข้อจํากัดของสถานศึกษา
7. โครงสร้างหลักสู ตร
8. ข้อมูลด้านอาคารสถานที
9. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร
10. แหล่งการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิน
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีสาม
12. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สช.)
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปี
1. การบริ หารจัดการศึกษา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
3. แนวทางการพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษา
ผลการพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปี
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5. มาตรฐานด้านการส่ งเสริ ม
ระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
ข

หน้ า
ก
ข
1
1
2
3
5
6
8
9
11
11
13
28
37
42
42
44
46
56
56
56
61
70
71
72
72
72
91
105

บทที3 4

4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5. มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม
6. สรุ ปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี0
สรุ ปผลการพัฒ นาและการนําไปใช้
1. สรุ ปผลการดําเนินงานในภาพรวม
2. ผลสําเร็ จทีเป็ นจุดเด่นและจุดทีควรพัฒนาของโรงเรี ยน
3. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
4. ความต้องการความช่วยเหลือ

ภาคผนวก
- การรับรองการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
- คําสังแต่งตั0ง

ค

หน้ า
107
108
112
124
124
128
129
130
131
132
133

บทที3 1
ข้ อมูลพืน2 ฐาน
1. ข้ อมูลทัว3 ไป
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยก่อตั0งโดยคณะนักบวชหญิงคาทอลิก นามว่า คณะอุร์สุลิน โดยมีวตั ถุประสงค์ที
จะให้การศึ กษาอบรมแก่ เด็กและสตรี เพือการยกสถานภาพของสตรี ฝึ กอบรมให้เด็กหญิ งเคารพในศักดิ@ ศรี ของ
ตนเอง พัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ าํ ในครอบครัวและสังคม เป็ นภรรยาและมารดาทีดี เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่กบั คุณธรรม
รู ้จกั รักและรับใช้
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิ ท ยาลั ย เป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก บริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ ทําการสอนเฉพาะนักเรี ยนหญิงตั0งแต่ระดับปฐมวัย
(อนุ บ าล 3) ถึ ง ระดับ ชั0น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตั0ง อยู่ เลขที 534 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร บนเนื0 อที 18 ไร่ เศษ ซึ งอยู่ในเขตพื0นที การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ :
0 - 2252 - 6316, 0 - 2252 - 6524, 0 - 2254 - 9724 โทรสาร : 0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 - 2023
แผนผังแสดงสถานทีต0 งั โรงเรี ยน

1

2. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
2.1 คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนตามตราสารจัดตั0งนิ ติบุคคล ชุดปี การศึกษา 2558 – 2560 ประกอบด้วย
1. ซิ สเตอร์ สมจิตร์
ครองบุญศรี
ผูร้ ับใบอนุญาต ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
2. ซิ สเตอร์ เพ็ญศรี
ห่อเร
ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
3. นางทีนามารี
ผลาดิกานนท์
ผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ/เลขานุการ
4. นายขวัญกล้า
นุชนารถ
ผูแ้ ทนครู ในโรงเรี ยน
กรรมการ
5. นายพิเชษฐ
สิ ทธิ อาํ นวย
ผูแ้ ทนผูป้ กครองนักเรี ยนในโรงเรี ยน
กรรมการ
6. นางสาวสุ มิตรา
พงศธร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นางจินตนา
บุญรัตน์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายอนุพนั ธ์
กิจนิจชีวะ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
นอกจากนี0 ผูร้ ับใบอนุ ญาตยังได้รับการสนับสนุ นจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ให้แต่งตั0งกรรมการที
ปรึ กษาเพือเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรี ยน เป็ นจํานวน 4 ท่าน คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ@
2. นายสุ รพล สร้างสมวงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี
4. ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ
2.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
f. ซิ สเตอร์ สมจิตร์
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
2. ซิ สเตอร์ เพ็ญศรี
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
3. นางสาวสุ มิตรา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
4. นางทีนามารี
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

ครองบุญศรี
อม.
ห่อเร
M.A.
พงศธร
M.A.
ผลาดิกานนท์
ศศ.ม.

2.3 ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร 20 คน (ได้รับแต่งตั0ง)
1. นายขวัญกล้า
นุชนารถ
2. นางนิลวรรณ
เจตวรัญgู
3. นายประพนธ์
พิสัยพันธุ์
4. นายสุ ภชั ร์
ทองสถิตย์

ผูร้ ับใบอนุญาต
สาขาภาษาศาสตร์
ผูจ้ ดั การ
สาขาบริ หารการศึกษา
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล
สาขาการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน
ผูอ้ าํ นวยการ
สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
2

ศษ.ม. สาขาสิ งแวดล้อมศึกษา
กศ.ม. สาขาการมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

5. นางวีณา
6. นางพีรญา
7. นางนริ ศราภรณ์
8. นางสาวรัชดาริ นทร์
9. นางสาวพรรนภา
10. นางสาวสถาพร
11. นางอมรา
12. นางสาวสิ ริรัตน์
13. นางสาวอรอุมา
14. นางสาวรุ่ งทิพย์
15. นางสาวชญานุช
16. นางสาวจินต์
17. นางสาวเนาวรัตน์
18. นางจารุ พรรณ
19. นางสาวปฐมา
20. นางสุ รียพ์ ร

รักษาสกุล
ใจชํานาญ
กฤตภคะ
มุสิกะโปดก
สุ รพันธ์พิทกั ษ์
สู ตะบุตร
พนมไทย
ครุ วรรณ
สว่างธู ป
จันทร์ ปีติ
ชูชาติ
จิระริ ยากุล
ทัศนเกษม
อินทุรัตน์
วิจิตรบุญยรักษ์
เบ้าพาละ

3. ข้ อมูลด้ านนักเรียน
3.1 ระดับทีเปิ ดสอน
 ปฐมวัย
 ปฐมวัย – ม.ปลาย
 ประถมศึกษา – ม.ปลาย
 ม.ปลาย

วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ค.ม. สาขาการสอนสุ ขศึกษา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ค.บ. สาขาการจัดการ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. สาขาวัดผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด วท.ม. สาขาคณิ ตศาสตร์ ศึกษาสารสนเทศ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศษ.ม. สาขาสิ งแวดล้อมศึกษา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.บ.สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ค.ม. วิจยั ทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. สาขาประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด บธ.ม. การจัดการ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ค.บ. สาขาการปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. สาขาการสอนคณิ ตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศ.บ. ประยุกต์ศิลป์
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ค.ม. สาขาบริ หารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศษ.บ. การประถมศึกษา

 ปฐมวัย – ประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 ม.ต้น
 อืนๆ

 ปฐมวัย – ม.ต้น
 ประถมศึกษา – ม.ต้น
 ม.ต้น – ม.ปลาย

3.2 จํานวนผูเ้ รี ยน
ในปี การศึกษา 2558 มีจาํ นวนนักเรี ยนทั0งหมด 1,947 คน ดังแสดงในตารางที 1 และจํานวนผูเ้ รี ยนทีมี
ลักษณะพิเศษ ดังแสดงในตารางที 2
ตารางที3 1 : แสดงจํานวนนักเรี ยนแต่ละระดับชั0นตามทีเปิ ดสอนประจําปี การศึกษา 2558
ระดับชั2 นทีเ3 ปิ ดสอน
อนุบาล 3
รวม

จํานวนห้ อง
4
4

จํานวนผู้เรี ยนปกติ (คน)
120
120
3

จํานวนผู้เรี ยนพิเศษ (คน)
-

รวม
120
120

ระดับชั2 นทีเ3 ปิ ดสอน
ประถมศึกษาปี ที 1
ประถมศึกษาปี ที 2
ประถมศึกษาปี ที 3
ประถมศึกษาปี ที 4
ประถมศึกษาปี ที 5
ประถมศึกษาปี ที 6
รวม
มัธยมศึกษาปี ที 1
มัธยมศึกษาปี ที 2
มัธยมศึกษาปี ที 3
มัธยมศึกษาปี ที 4
มัธยมศึกษาปี ที 5
มัธยมศึกษาปี ที 6
รวม
รวมทั2งสิ2 น

จํานวนห้ อง
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
5
5
5
27
55

จํานวนผู้เรี ยนปกติ (คน)
144
144
147
150
142
141
868
143
142
140
189
175
165
954
1,942

จํานวนผู้เรี ยนพิเศษ (คน)
3
3
1
1
2
5

รวม
144
144
147
150
142
144
871
143
142
141
189
175
166
956
1947

(ณ วันที 10 มิถุนายน 2558)

ตารางที3 2 : แสดงจํานวนผูเ้ รี ยนทีมีลกั ษณะพิเศษประจําปี การศึกษา 2558
รายการ
1. ผูเ้ รี ยนทีมีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม
2. ผูเ้ รี ยนทีมีภาวะทุพโภชนาการ
3. ผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
4. ผูเ้ รี ยนซํ0าชั0น
5. ผูเ้ รี ยนทีขาดเรี ยนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรี ยน
(วัน) ตลอดปี การศึกษา
6. ผูเ้ รี ยนลาออกกลางคัน
7. ผูเ้ รี ยนทีทาํ ชื อเสี ยงให้กบั โรงเรี ยน (ข้อมูลจาก MD New)
8. ผูเ้ รี ยนทีอยูใ่ นภาวะเสี ยง
8.1 เอดส์

อนุบาล
7

4

จํานวน (คน)
ประถม ม.ต้ น ม.ปลาย
3
1
1
3
1
10

รวม
4
1
21

2

5
52

16
9

10
-

31
63

-

-

-

-

-

รายการ
8.2 ยาเสพติด
8.3 ความรุ นแรง
8.4 พฤติกรรมก้าวร้าวตามคําวินิจฉัยของแพทย์

อนุบาล
-

จํานวน (คน)
ประถม ม.ต้ น ม.ปลาย
-

รวม
-

3.3 จํานวนนักเรี ยนทีจบหลักสู ตร ในปี การศึกษา jkkl
อ.3 จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ป.6 จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ม.3 จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.74 นักเรี ยนชั0น ม.3 ลาออกระหว่างปี m คน
ม.6 จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.59 นักเรี ยนชั0น ม.6 ลาออกระหว่างปี n คน
หมายเหตุ : ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนทีลาออกไปศึกษาต่อต่างประเทศหรื อโรงเรี ยนนานาชาติ
4. ข้ อมูลด้ านบุคลาการ
4.1 จํานวนครู และบุคลากร / สัดส่ วนของครู : นักเรี ยน / ภาระงานของครู ดังแสดงในตารางที 3 , 4, 5
ตารางที3 3 : บุคลากรโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2558
ประเภท / ตําแหน่ ง

จํานวนบุคลากร (คน)
ตํ3ากว่ า ป.ตรี

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ประธานกรรมการบริ หารฯ
- ผูป้ ระสานงานการศึกษาฯ
- ผูจ้ ดั การ
- ผูอ้ าํ นวยการ
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
รวม
2. ผู้สอนระดับปฐมวัย
- ครู
- ผูช้ ่วยครู
รวม
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ป.ตรี

ป.โท

1
1

1
1
1
1
3
7

ป.เอก

รวม

1
1
1
1
4
8

8

8

8

8

จํานวนบุคลากร (คน)

ประเภท / ตําแหน่ ง

ตํ3ากว่ า ป. ตรี

3. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- ครู ระดับประถมศึกษา
1
- ครู ระดับมัธยมศึกษา
- ครู ต่างชาติ
รวม
1
4. บุคลากร
- บุคลากรทางการศึกษา
2
- เจ้าหน้าที
52
- อืนๆ (ระบุ).....ลูกจ้าง......
4
รวม
58
59
รวมทั2งสิ2น

ป. ตรี

ป. โท

36
33
13
82

11
14
2
27

22

5

17
39
130

3
8
42

ป. เอก

รวม

3
3

48
47
18
113

3

29
52
24
105
234

ตารางที3 4 : สัดส่ วนของนักเรี ยน : ครู ปี การศึกษา 2558
ระดับปฐมวัย
15 : 1

ระดับประถมศึกษา
18 : 1

ระดับมัธยมศึกษา
20 : 1

ตารางที3 5 : ภาระงานของครู โดยเฉลียชัว โมง/สัปดาห์ ปี การศึกษา 2558
ระดับปฐมวัย
20

ระดับประถมศึกษา
18

ระดับมัธยมศึกษา
18

4.2 จํานวนครู ประจําการทีได้สอนตรงตามวิชาเอก 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.18
4.3 จํานวนครู ประจําการทีไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.82
5. สภาพชุ มชนโดยรวม
5.1 อาชีพหลักของชุมชน คือ
 รับราชการ
 รับจ้าง
5.2 ศาสนาทีชุมชนนับถือ คือ
 พุทธ
 ฮินดู

ค้าขาย
ไม่มีอาชีพ

 รัฐวิสาหกิจ
 อืน ๆ (ระบุ) …ธุ รกิจส่ วนตัว…

 คริ สต์
 ซิ กข์

 อิสลาม
 อืน ๆ………………………..
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5.3 อาชีพหลักของผูป้ กครองส่ วนใหญ่ คือ
 รับราชการ
 ค้าขาย
 ไม่มีอาชีพ
ไม่มีอาชีพ
5.4 ศาสนาทีผปู ้ กครองส่ วนใหญ่นบั ถือ คือ
 พุทธ
 คริ สต์
 ฮินดู
 ซิ กข์

 รับจ้าง
 อืน ๆ (ระบุ) …ธุ รกิจส่ วนตัว…
 อิสลาม
 อืน ๆ………………………..

โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย มีอายุครบ 88 ปี เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็ นโรงเรี ยนทีรู้จกั ของ
ชุ มชนทังใ นบริ เวณใ กล้เคี ยงและใ นสั งคมทั#วไป โ รงเรี ยนช่ วยสร้ า งและพัฒนาคนใ ห้ ก ับ สั งคมมาช้า นาน มี
ปฏิ สั มพัน ธ์ ก ับ ชุ มชนใ นหลากหลายรู ป แบบ ประกอบกับ ตังอยู่ท่ ามกลางศู น ย์ก ารค้า อาคารพาณิ ช ย์ ธนาคาร
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล วัด โบสถ์ และสวนสาธารณะอยูใ่ กล้เพียงพอที#จะสามารถเดินถึงได้
ดังนันโรงเรี ยนจึงมีโ อกาสร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การจัดกิจกรรมทางด้านศาสนกิจ
ณ วัดปทุมวนาราม การร่ วมดู แลความปลอดภัยกับชุ มชนถนนหลังสวนโดยมีผูก้ าํ กับสถานี ตาํ รวจนครบาลลุมพินี
และผูอ้ าํ นวยการเขตปทุมวันสนับสนุ น ด้วยการส่ งเจ้าหน้าที#มาร่ วมประชุมทุกครัง ได้รับการบริ การจากสภากาชาด
ไทย มีโ อกาสศึกษาระบบธุ รกิจจากกิจการธุ รกิจใหญ่-เล็กรอบโรงเรี ยน และจากอุทยานการเรี ยนรู ้ (TK PARK) ที#มี
ความทันสมัยของสื# ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ในด้านการดู แ ลด้านการจราจรและการรัก ษาความปลอดภัยโ รงเรี ยนได้รับ
บริ ก ารอย่างใกล้ชิดจากสถานี ตาํ รวจนครบาลลุ มพินี และได้รับ การบริ ก ารฉุ ก เฉิ นอย่างทันท่วงที จากโรงพยาบาล
ตํารวจ นอกจากนี ส มาคมนัก เรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชู ปถัมภ์ สมาคมผูป้ กครองและครู โ รงเรี ยน
มาแตร์ เดอี วิท ยาลัย และมู ล นิ ธิมาแตร์ เดอี วิทยาลัย ได้ใ ห้ความช่ วยเหลื อ โ รงเรี ยนทังในด้านวิชาการ การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที# การร่ วมให้ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ นกั เรี ยนในโ อกาสต่างๆ รวมทังการสนับ สนุ น
สวัสดิการแก่บุคลากรครู อีกทังยังร่ วมกับโรงเรี ยนในการประกอบกิจกรรม เพื#อประโยชน์แก่ผยู ้ ากไร้ดอ้ ยโอกาสใน
สังคม อาทิ กิจกรรมที#จดั ต่อเนื# องของสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ ในการบริ หารสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยน “บ้านเทพ”
ในชุ มชนแออัดสวนอ้อย คลองเตย ทังในด้านการดําเนิ นการและงบประมาณ รวมทังรวบรวมเสื อผ้าและของใช้ที#มี
คุณภาพดีท งั ที#เป็ นของใหม่และของใช้แล้วมาจัดจําหน่ายเป็ นบริ การแก่ชุมชน เพื#อนํารายได้ไ ปช่วยสถานพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนแห่ งนี สมาคมฯยังได้จดั แพทย์และอาสาสมัครซึ# งล้วนเป็ นนักเรี ยนเก่าร่ วมเยี#ยมโรงเรี ยนน้องเพื#อตรวจ
สุ ขภาพพร้อมกับกิจกรรมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 2 สําหรับกิจกรรมที#ส มาคมผูป้ กครองและครู ฯ จัดต่อเนื# องมา
ตังแต่ปี พ.ศ.2536 คือ การที#สมาชิ กสมาคมผูป้ กครองและครู โ รงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ซึ# งเป็ นแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร ได้ตรวจสุ ขภาพประจําปี ให้แก่นกั เรี ยนในโครงการโรงเรี ยนพี# โรงเรี ยนน้อง ณ อําเภอสวนผึง จังหวัด
ราชบุรี ในวันรัฐธรรมนูญของทุกๆ ปี
ปั จจุบ นั โ รงเรี ยนมีเครื อข่ายผูป้ กครองนัก เรี ยนเข้ามามีส่ วนร่ วมในการจัดการศึก ษา ดังนี เครื อข่ายระดับ
อนุ บ าล – ประถมศึ ก ษาปี ที 2 เครื อ ข่ า ยระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที 3 - 6 เครื อข่ ายระดับ มัธ ยมศึ ก ษา เครื อ ข่ า ย
ผูป้ กครองคาทอลิก มีคุณแม่อาสาประถมศึกษาปี ที 1 - 3 โดยจัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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สนับสนุ นพัฒนาทัก ษะชี วิตและเสริ มประสบการณ์ ใ ห้นกั เรี ยน นอกจากนี ยงั มีคุณแม่อาสาดู แ ลห้องเรี ยนส่ งเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษทังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
6. โอกาสและข้ อจํากัดของสถานศึกษา
6.1 โอกาส /จุดแข็ง
 ตั0งอยูใ่ กล้แหล่งเรี ยนรู ้ทีสาํ คัญและเป็ นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที
ท่องเทียว
 ตั0งอยูใ่ นเมือง อยูใ่ กล้สถานทีราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอืน ๆ
 ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริ งรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน
 สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนเหมาะสม เอื0อต่อการเรี ยนรู ้
 สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่ มรื น
 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิน
 ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน/มีสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
 มีวทิ ยากรในท้องถิน/ผูน้ าํ ในท้องถินทีมีความรู ้
 ร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพือบริ การชุมชนด้านสุ ขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ
 การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง/รถประจําทางและรถไฟฟ้าผ่าน
 มีบริ การรถรับส่ งนักเรี ยน
 อยูใ่ นเขตทีเป็ นแหล่งชุมชน/ใกล้หา้ งสรรพสิ นค้า
 บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็ นอย่างดี
 ส่ งเสริ มคุณภาพบุคลกรให้มีจรรยาบรรณครู
 สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร
 ผูป้ กครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชือมัน ทีดีต่อโรงเรี ยน
 ผูป้ กครองส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูป้ กครองเอาใจใส่
 เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 มีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
6.2 ข้อจํากัด/จุดอ่อน
 ตั0งอยูใ่ นใจกลางเมือง การจราจรแออัดก่อให้เกิดปั ญหาด้านมลพิษทางอากาศ
 มีขอ้ จํากัดในการขยายพื0นทีของโรงเรี ยน
 แวดล้อมด้วยตึกสู งทีส่งผลกระทบจากแสงทีสะท้อนจากกระจกของตึกต่างๆ
 ปั ญหามลพิษทางอากาศและเสี ยงอันเนื องมาจากการสร้างคอนโดมีเนียม
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7. โครงสร้ างหลักสู ตร
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ
การศึกษาระดับการศึกษาขั0นพื0นฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั0นพื0นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังแสดงใน
ตารางที 6, 7, 8, 9
ตารางที3 6 : โครงสร้างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ช่ วงอายุ
สาระการเรียนรู้

ระยะเวลาเรียน

โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
อายุ 3 - 6 ปี
ประสบการณ์สาํ คัญ
สาระที#ควรเรี ยนรู ้
• ด้านร่ างกาย
• เรื# องราวเกี#ยวกับตัวเด็ก
• ด้านอารมณ์และจิตใจ
• เรื# องราวเกี#ยวกับบุคคลและสถานที#แวดล้อมเด็ก
• ด้านสังคม
• ธรรมชาติรอบตัว
• ด้านสติปัญญา
• สิ# งต่างๆรอบตัวเด็ก
ภาคเรี ยนที 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน
ภาคเรี ยนที 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ตารางที3 7 : โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสู ตรการศึกษาระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าทีพลเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื2นฐาน)
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• รายวิชา / กิจกรรมทีส3 ถานศึกษาจัดเพิม3 เติมตาม
ความพร้ อมและจุดเน้ น
รวมเวลาเรียนทั2งหมด

ป. ?
200
200
80
120
40
40
80
80
40
40
920
120

เวลาเรียนระดับชั2นประถมศึกษาปี ที3 1 - 6
ป. 2
ป. G
ป. 4
ป. 5
200
200
80
120
40
40
80
80
40
40
920
120

200
200
80
120
40
40
80
80
40
40
920
120

160
160
80
120
40
40
80
80
80
80
920
120

ปี ละไม่ น้อยกว่ า 40 ชั3วโมง
ไม่ น้อยกว่ า ?,WWW ชั3วโมง/ปี
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160
160
80
120
40
40
80
80
80
80
920
120

ป.V
160
160
80
120
40
40
80
80
80
80
920
120

ตารางที3 8 : โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
• สาระการเรียนรู้ พืน2 ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าทีพลเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื2นฐาน)
• รายวิชา / กิจกรรมทีสถานศึกษาจัดเพิม3 เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ น
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั2งหมด

เวลาเรียนรายปี
fjw (x นก.)
fjw (x นก.)
fjw (x นก.)
fmw (n นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
lw (j นก.)
lw (j นก.)
lw (j นก.)
fjw (x นก.)
920 (23นก.)
ปี ละไม่ น้อยกว่ า 200 ชั3วโมง
120
ไม่ น้อยกว่ า 1,2WW ชั3วโมง/ปี

ตารางที3 9 : โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียนรายปี

• กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าทีพลเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื2นฐาน)
• รายวิชา / กิจกรรมทีส3 ถานศึกษาจัดเพิม3 เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ น
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั2งหมด
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jnw (m นก.)
jnw (m นก.)
jnw (m นก.)
xjw (l นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
fjw (x นก.)
fjw (x นก.)
fjw (x นก.)
jnw (m นก.)
1720 (43 นก.)
ไม่ น้อยกว่ า 1,560 ชั3วโมง
360
รวม G ปี ไม่ น้อยกว่ า 3,600 ชั3วโมง

โครงสร้างเวลาเรี ยนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีนาํ เสนอข้างต้นเป็ นโครงสร้างเวลาในภาพรวมของ
ระดับชั0น แต่ยงั มีการจําแนกการจัดสัดส่ วนของสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆและเวลาเรี ยนตามแผนการเรี ยนรู ้
8. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที3
ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน 2 หลัง และอาคารอืนอีก 2 อาคาร ได้แก่
อาคารเรี ย นประถมศึ กษา เป็ นอาคาร 4 ชั0น ประกอบด้วยห้องเรี ยน 24 ห้อง ห้องปฏิ บตั ิการวิทยาศาสตร์
2 ห้อง ห้องการงาน 2 ห้อง ห้องดนตรี ไทย 1 ห้อง ห้องดนตรี สากล 2 ห้อง ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องดุริยางค์ 1 ห้อง
ห้องนาฏศิลป์ 2 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องผูบ้ ริ หาร 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องธุ รการ 2 ห้อง ห้องสมุด 1
ห้อง ห้องอาเซี ยน 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องศูนย์การเรี ยน 5 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง ห้องประชุ ม
1 ห้อง และห้องเอนกประสงค์
อาคารเฉลิม พระเกีย รติ มีท0 งั หมด 6 ชั0น เป็ นอาคารเรี ยนระดับอนุ บาลและระดับมัธยมศึกษา จัดเป็ น
ห้องเรี ยนอนุ บาล 4 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษและห้องสมุดอนุ บาล ห้องเรี ยนมัธยมศึกษา 27 ห้อง ห้องปฏิ บตั ิการ
วิทยาศาสตร์ 4 ห้อง ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องเรี ยนวิชาการ (เสริ มพิเศษ) 4 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง
ห้ อ งสมุ ด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2 ห้ อ ง ห้ อ งพยาบาล 1 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารวิช าการงาน 3 ห้ อง ห้ องศิ ล ปะ 1 ห้ อ ง
ห้ อ งดนตรี ไทย 1 ห้ อ ง ห้ อ งดนตรี สากล 1 ห้ อ ง ห้ อ งแนะแนว 1 ห้ อ ง ห้ อ งโสต-ทั ศ นู ป กรณ์ 1 ห้ อ ง
ห้องอเนกประสงค์ 3 ห้อง ห้องพักครู 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ครู ห้องประชุ มใหญ่ 2 ห้อง ห้องประชุ มย่อย
2 ห้อง ห้องธุ รการ 2 ห้อง ห้องฝ่ ายบริ หาร 2 ห้อง และลานเอนกประสงค์ ส่ วนชั0นที 1 เป็ นทีจอดรถ
อาคารหอประชุ ม ชั0นบนเป็ นหอประชุมใหญ่ ชั0นล่างเป็ นห้องอาหารสําหรับนักเรี ยนและครู
อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี เป็ นอาคาร 3 ชั0น เพือการกีฬาและพลศึกษา
เรื อนไม้ อนุ รักษ์ ประกอบด้วยส่ วนที เป็ นโบสถ์และอารามซิ ส เตอร์ ค ณะอุ ร์สุ ลิน เป็ นอาคารที ได้รับ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปั ตยกรรมดีเด่น ประจําปี 2544 ประเภทอาคารปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยการคัดเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการและห้องประชุมของโรงเรี ยนเป็ นห้องติดเครื องปรับอากาศ
9. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและทรัพ ยากร
9.1 งบประมาณ โรงเรี ยนจัดทํางบประมาณแสดงรายรับ รายจ่าย ดังตารางที 10 และ 11
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ตารางที3 10 : รายรับ ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประจําปี การศึกษา 2558
รายการรับ
- ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
- ค่าธรรมเนียมอืนๆ
- เงินอุดหนุนจากกระทรวง
- เงินบริ จาค
- รายได้อืน

จํานวนเงิน
9,592,646.00
22,498,003.00
24,528,753.00
10,420,847.00
7,832,218.00
74,872,467.00

รวม

ตารางที3 11 : รายจ่าย ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประจําปี การศึกษา 2558
รายการรายจ่ าย

จํานวน

ร้ อยละ

- เงินเดือนครู

47,384,263.00

62.38

- ค่าจ้างประจํา

6,614,666.00

8.71

- เงินสมทบ 3 %

1,417,222.89

1.87

- วัสดุการทํางาน

1,512,397.05

1.99

- อุปกรณ์การเรี ยนการสอน

9,595,568.74

12.63

- ค่าซ่อมแซมและดูแลสถานที

3,508,885.05

4.62

- ค่าสาธารณู ปโภค

4,504,730.00

5.93

- รายจ่ายอืน

1,423,606.00

1.87

75,961,338.73

100.00

รวม

รายจ่ ายมากกว่ ารายรับ เป็ นเงิน 1,088,871.73 บาท
9.2 ทรัพยากร
1. คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ มีจาํ นวนทั0งหมด
ใช้เพือสื อการเรี ยนการสอน
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
ใช้งานบริ หาร
ใช้ในงานธุ รการ บริ การ
2. ปริ มาณสื อการเรี ยนการสอน

343
235
80
8
20
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เครื อง
เครื อง
เครื อง
เครื อง
เครื อง

ตารางที3 12 : จํานวนสิ งอํานวยความสะดวก ครุ ภณ
ั ฑ์ และสื อเพือการศึกษาในปี การศึกษา 2558
ลําดับที3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการสิ3 งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และสื3 ออุปกรณ์
เครื องพิมพ์ (Printer)
Server
โทรทัศน์
เครื องเล่น CD VCD DVD
ระบบเครื องเสี ยง
เครื อง LCD Projector
โทรโข่ง
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
เครื องถ่ายเอกสาร
เครื องโทรสาร
Copy Printer
วิทยุสือสาร
เครื องเรี ยงเอกสาร
Smart Board / Active Board
เครื องแปลง VDO
ชุดเครื องเสี ยง TOA A- 1706
กระดานไวน์บอร์ ดล้อเลือน
กระดานฟลิปชาร์ ท
เครื องบันทึกข้อมูล
เครื องอ่านบาร์ โค้ด

จํานวน
19
2
4
10
3
60
14
14
7
3
4
12
2
3
1
57
3
13
7
2

10. แหล่ งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ3น
1. แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน ได้แก่
1.1 ห้องสมุด ทีมีการจัดหนังสื อแบบระบบทศนิยมของดิวอี0 แบ่งเป็ นห้องสมุด 2 ระดับคือ
ระดับประถมศึกษา
ประกอบด้วยหนังสื อจํานวน 29,398 เล่ม
ระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยหนังสื อจํานวน 40,633 เล่ม
มีระบบสื บค้นผ่านเว็บเพจของโรงเรี ยน คื อ Lib.materdei.ac.th/library ห้องสมุ ด เปิ ดให้บริ การเป็ น 3 ช่ วง
คื อ ช่ วงพัก เช้า พัก กลางวัน และหลังเลิ ก เรี ย น นอกจากนี0 ย งั ให้ บ ริ ก ารในเวลาเรี ยนกรณี ที ค รู ผูส้ อนมอบหมาย
ให้นกั เรี ยนเข้าค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และมีหอ้ งสมุดภาษาอังกฤษทีเปิ ดให้นกั เรี ยนในระดับมัธยมเข้าใช้บริ การ ซึ งให้
13

บริ การโดยผูป้ กครองอาสา
1.2 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ ให้บริ การการสื บค้นข้อมูลทาง Internet โดยเปิ ดให้บริ การเป็ น 3 ช่ วง คือ ช่วง
พัก เช้ า ช่ ว งพัก กลางวัน และช่ ว งหลั ง เลิ ก เรี ย น นอกจากนี0 ยัง ใช้ ใ นการสื บค้น ข้อ มู ล ในระหว่ า งการเรี ย น
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั0งใช้ประโยชน์ในการจัด E-Learning ในวิชาภาษาอังกฤษเป็ นหลัก รวมทั0งวิชาอืนๆ
1.3 ห้องแนะแนว เปิ ดให้บริ การแก่นักเรี ยนทั0งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึ กษา โดยในระดับ
ประถมศึ ก ษาจะเป็ นการบริ ก ารในรู ป ของการทํา กิ จ กรรมสํ า รวจตนเอง การรู ้ จ ัก ตนเอง เพื อ สามารถสร้ า ง
สัมพันธภาพทีดีกบั ผูอ้ ืน สําหรับในระดับมัธยมศึกษาจะเป็ นการบริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านบุคลิ กภาพ การศึกษาต่อ
และอาชีพทีสนใจ
1.4 ห้องคุณแม่อาสา Reading Room ในระดับประถมศึกษา เป็ นห้องเรี ยนทีจดั ขึ0นเพือพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
1.5 ห้องคุณแม่อาสากิจกรรมไทย มีกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านภาษาไทย และกิจกรรมปฏิบตั ิอืนๆทีสอดคล้อง
กับบทเรี ยนในห้องเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง
2. แหล่งการเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน และ ภูมิปัญญาท้องถิน
2.1 โรงเรี ยนได้จดั ให้นักเรี ยนได้มีโอกาสในการศึกษานอกสถานที และร่ วมกิ จกรรมค่ายในปี การศึกษา
2558 ดังแสดงในตารางที 13, 14
ตารางที3 13 : กิจกรรมทัศนศึกษา
ลําดับ

วันที3

สถานที3

วิทยากร

1

23 มิ.ย.58

ท้องฟ้าจําลอง

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

2

24 มิ.ย.58

ท้องฟ้าจําลอง

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

3

25 มิ.ย. 58

ท้องฟ้าจําลอง

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

4

26 มิ.ย. 58

ท้องฟ้าจําลอง

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

14

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนป. 6/3 xm คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง x คน
นักเรี ยนป. 6/1 36 คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง x คน
นักเรี ยนป. 6/4 36 คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง x คน
นักเรี ยนป. 6/2 36 คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง x คน

ลําดับ

วันที3

5

1 ก.ค. 58

6

7 ก.ค. 58

7

8 ก.ค. 58

8

9 ก.ค. 58

9

10 ก.ค. 58

10

22 ก.ค. 58

11

22 ก.ค.58

12

22 ก.ค. 58

13

29 ก.ค. 58

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม
อุทยานสิ งแวดล้อมนานาชาติสิริน เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ม.3
ธร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนป. 5/1 36 คน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครู j คน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ผูป้ กครอง 2 คน
(องค์การมหาชน)จ.ปทุมธานี
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนป. 5/3 36 คน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครู j คน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ผูป้ กครอง 2 คน
(องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนป. 5/4 36 คน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครู j คน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ผูป้ กครอง 2 คน
(องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนป. 5/2 36 คน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครู j คน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ผูป้ กครอง 2 คน
(องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์วฒั นธรรมดอกไม้
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนม.1/3A 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
ครู 2 คน
พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนม.1/3B 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
ครู 2 คน
สวนสัตว์ดุสิต
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนม.1/3C 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
ครู 2 คน
Dialogue in the Dark
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนม.1/4A 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
ครู 2 คน
สถานที3

วิทยากร

15

ลําดับ

วันที3

สถานที3

วิทยากร

14

29 ก.ค. 58

บ้านสัตว์ประหลาดสยาม

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

15

29 ก.ค. 58

ศิริราชพิมุขสถาน

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

16

jn ส.ค. kl

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

17

jk ส.ค. kl

18

jk ส.ค. kl

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และวัดซางตาครู ้ส
พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และวัดซางตาครู ้ส
บริ ษทั นาดาวบางกอก จํากัด

19

jk ส.ค. kl

บ้านจิตรกร

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

20

jk ส.ค. kl

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

21

jk ส.ค. kl

ร้านไอศกรี ม Ice DEA (สาขาหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุ งเทพมหานคร)
โรงแรม Novotel สยามสแควร์

22

jk ส.ค. kl

บริ ษทั ไทยสิ ริทวั ร์ จํากัด

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

23

jk ส.ค. kl

ธุ รกิจร้าน The Witch Pie Factory เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

16

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนม.1/4B 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยน ม.1/4C 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยน ป.n/3 xm คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง n คน
นักเรี ยน ป.n/j xm คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง n คน
นักเรี ยน ม.2/1 กลุ่ม f
จํานวน 11 คน ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/1 กลุ่ม f
จํานวน 10 คน ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/1 กลุ่ม 4
จํานวน 11 คน ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/1 กลุ่ม 5
จํานวน 11 คน ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/3 กลุ่ม l
จํานวน 12 คน ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/4 กลุ่ม ff
จํานวน 12 คน ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน

ลําดับ

วันที3

สถานที3

วิทยากร

24

jm ส.ค. kl

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

25

26 ส.ค.58

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และวัดซางตาครู ้ส
ศูนย์การเรี ยนรู ้และพิพิธภัณฑ์สือ
สาธารณะ ไทยพีบีเอส

26

26 ส.ค.58

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

27

26 ส.ค. 58

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC)

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

28

j ส.ค. kl

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

29

1 ก.ย.58

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และวัดซางตาครู ้ส
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท
จํากัด (มหาชน)

30

1 ก.ย.58

บริ ษทั โอกิลวีพ บั ลิครี เลชัน ส์เวิลด์ เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
วายด์

31

1 ก.ย.58

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง x

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

32

1 ก.ย.58

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด
GTH

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

33

1 ก.ย.58

ธุ รกิจโฆษณา Lowe Bangkok

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

17

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยน ป.n/j xm คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง n คน
นักเรี ยน ม.1/2A 12 คน
ครู 2คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.1/2B 12 คน
ครู 2คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.1/2C 12 คน
ครู 2คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ป.n/4 xm คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง n คน
นักเรี ยน ม.2/1 กลุ่ม j
จํานวน 12 คน ครู j คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/2 กลุ่ม m
จํานวน 12 คน ครู j คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/3 กลุ่ม 
จํานวน 12 คน ครู j คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/3 กลุ่ม 
จํานวน 11 คน ครู j คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.2/4 กลุ่ม fw
จํานวน 11 คน ครู j คน
ผูป้ กครอง 1 คน

ลําดับ

วันที3

สถานที3

วิทยากร

34

1 ก.ย.58

PARK VENTURES

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

35

j ก.ย.58

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณี ยากร
สามเสนใน

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

36

2 ก.ย.58

พิพิธบางลําพู

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

37

j ก.ย. k8

พิพิธภัณฑ์วดั ไตรมิตร
(ศูนย์ประวัติศาสตร์ เยาวราช)

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

38

x ก.ย.58

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

39

x ก.ย.58

40

x ก.ย.58

41

x ก.ย.58

42

x ก.ย.58

43

x ก.ย.58

- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี ม.มหิ ดล
- คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิ ดล
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะทันตแพทยศาสตร์ ม. มหิ ดล
- คณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิ ต
- คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาสัตววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิ ต
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
ม.เกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยน ม.2/4 กลุ่ม fj
จํานวน 11 คน ครู j คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.1/1A 12 คน
ครู 2คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.1/1B 12 คน
ครู 2คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.1/1C 12 คน
ครู 2คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.x fx คน
ครู 2คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.x  คน
ครู 1 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.x fj คน
ครู 1 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.x fj คน
ครู 1 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.x 13 คน
ครู 1 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
นักเรี ยน ม.x fw คน
ครู 1 คน
ผูป้ กครอง 1 คน

ลําดับ

วันที3

44

x ก.ย.58

45

x ก.ย.58

46

x ก.ย.58

47

x ก.ย.58

48

x ก.ย.58

49

7 ก.ย.58

สถานที3

วิทยากร

- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
การผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิ ต)
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
- คณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ )
- คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวารสารศาสตร์ และ
สื อสารมวลชน )
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ )
- คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คณะวารสารศาสตร์ และ
สื อสารมวลชน
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ )
- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสถาบันวาแตล
- คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการ
บัญชี(BBA) ม.ธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์ )
เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

19

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ม.3 15 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ม.3 8 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ม.3 13 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ม.3 11 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 1 คน

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ม.3 21 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 2 คน

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยนม.1/4 xm คน
ครู j คน

ลําดับ

วันที3

สถานที3

วิทยากร

50

8 ก.ย.58

เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

51

9 ก.ย.58

เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

52

9 ก.ย.58

ร้านขนมไทยลูกเจียบ จ.เพชรบุรี

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

53

9 ก.ย.58

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

54

9 ก.ย.58

55

9 ก.ย.58

56

9 ก.ย.58

57

10 ก.ย.58

กลุ่มปูนปั0 นอาจารย์ทองร่ วง
เอมโอษฐ จ.เพชรบุรี
ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
เรื อนจําชัว คราวเขากลิ0ง จ.เพชรบุรี
ศูนย์หตั ถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
แหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนห้วยสัตว์ใหญ่
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

58

3 พ.ย.58

ทัศนศึกษาทีจ.พระนครศรี อยุธยา

มัคคุเทศก์บริ ษทั รัตนบราลี

59

4 พ.ย.58

ทัศนศึกษาทีจ.พระนครศรี อยุธยา

มัคคุเทศก์บริ ษทั รัตนบราลี

60

24 พ.ย.58

ทัศนศึกษาทีจ.พระนครศรี อยุธยา

มัคคุเทศก์บริ ษทั รัตนบราลี

61

26 พ.ย.58

ทัศนศึกษาทีจ.พระนครศรี อยุธยา

มัคคุเทศก์บริ ษทั รัตนบราลี

62

17 ธ.ค.58

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

63

18 ธ.ค.58

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

20

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนม.1/4 xm คน
ครู j คน
นักเรี ยนม.1/1 xm คน
ครู j คน
นักเรี ยน ม.5 37 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยน ม.5 31 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยน ม.5 34 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยน ม.5 31 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยน ม.5 26 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยนม.1/3 36 คน
ครู j คน
นักเรี ยนม.2/4 36 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยนม.2/1 36 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยนม.2/3 36 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยนม.2/2 36 คน
ครู 2 คน
นักเรี ยน ป.5/2 36 คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง j คน
นักเรี ยน ป.5/3 36 คน
ครู j คน
ผูป้ กครอง j คน

ลําดับ

วันที3

64

21 ธ.ค.58

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

65

6 ม.ค.59

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย

66

6 ม.ค.59

67

6 ม.ค.59

68

6 ม.ค.59

69

18 ม.ค.59

70

19 ม.ค.59

พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม
โครงการชัง หัวมัน ตามระราชดําริ
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุ รักษ์
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี
รัตนศาสดารามและวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี
รัตนศาสดารามและวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดแม่พระลูกประคํา(วัดกาลหว่าร์ )
และวัดสุ ทศั นเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี
รัตนศาสดารามและวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดแม่พระลูกประคํา(วัดกาลหว่าร์ )
และวัดสุ ทศั นเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี
รัตนศาสดารามและวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

71

19 ม.ค.59

72

20 ม.ค.59

73

20 ม.ค.59

74

21 ม.ค.59

สถานที3

วิทยากร

21

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
มัคคุเทศก์ประจําวัด

มัคคุเทศก์ประจําวัด

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยน ป.5/1 และ 5/4
จํานวน 72 คน ครู 4 คน
ผูป้ กครอง 4 คน
นักเรี ยนม.1/1 36 คน
ครู 3 คน
นักเรี ยนม.1/2 36 คน
ครู 3 คน
นักเรี ยนม.1/3 36 คน
ครู 3 คน
นักเรี ยนม.1/4 36 คน
ครู 3 คน
นักเรี ยนม.3/4 36 คน
ครู 3 คน
นักเรี ยนม.3/3 36 คน
ครู 3 คน

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ป.6/4 36 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 3 คน
มัคคุเทศก์ประจําวัด
นักเรี ยน ม. 3/2 36 คน
ครู 3 คน
เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ป.6/3 36 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 3 คน
มัคคุเทศก์ประจําวัด
นักเรี ยน ม. 3/1 36 คน
ครู 3 คน

ลําดับ

วันที3

สถานที3

75

21 ม.ค.59

76

22 ม.ค.59

วัดแม่พระลูกประคํา(วัดกาลหว่าร์ )
และวัดสุ ทศั นเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร
วัดแม่พระลูกประคํา(วัดกาลหว่าร์ )
และวัดสุ ทศั นเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร

จํานวนผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยน ป.6/2 36 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 3 คน
นักเรี ยน ป.m/f 36 คน
ครู 2 คน
ผูป้ กครอง 3 คน

วิทยากร
เจ้าหน้าทีทีได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าทีทีได้รับ
มอบหมาย

ตารางที3 14 : การเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายของนักเรี ยนระดับต่างๆ
กิจกรรม
1. ค่ายสภานักเรี ยน
2. ค่ายยุวกาชาด

3. ค่ายปั จฉิ มนิเทศ
4. ค่ายวิชาการ : คณิ ตศาสตร์

ระดับชั2 น
ม.1-ม.6
ป.5
ป.6
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ป. 5

วันที3
17-19 มิ.ย. 2558

สถานที3
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น

20 มิ.ย. 2558

โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย

10 ธ.ค. 2558
6 - 8 ม.ค. 2559
20 - 22 ม.ค. 2559
1-3 ก.ค. 2558
5 - 7 ส.ค. 2558
9 -11 ก.ย. 2558
2 - 3 ธ.ค. 2558
7 พ.ย. 2558

สวนผึ0ง จ.ราชบุรี
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย

2.2 โรงเรี ยนได้รับการอนุ เคราะห์จากบุคลากรท้องถิน ซึ งได้แก่คุณแม่อาสาของนักเรี ยนมาให้ความรู ้ดา้ น
ต่างๆและภาษาอังกฤษแก่ นักเรี ยนในระดับประถมศึกษา ในระดับมัธยมศึ กษา ผูป้ กครองได้จดั กิ จกรรมเพื อฝึ ก
ทักษะการสื อสารสําหรับนักเรี ยน นอกจากนี0ได้เชิ ญหน่วยงานต่างๆมาบรรยายความรู ้และแนวทางการศึกษาต่อและ
อาชีพ รวมทั0งการให้ความรู ้แก่บุคลากรครู และผูป้ กครองดังแสดงในตารางที 15, 16

22

ตารางที3 15 : กิจกรรมบรรยายข้อมูลความรู ้และแนะแนวการศึกษาในโรงเรี ยน
ลําดับ

วันที3

1

jm พ.ค.kl

2

jm มิ.ย.kl

3

3 ก.ค.58

4

7 ก.ค.58

5
6

17 ก.ค.58
21 ก.ค.58

7

27 ก.ค.58

8
9

4 ส.ค.58
15 ส.ค.58

10

17 ส.ค.58

11

18 ส.ค.58

12
13

25 ส.ค.58
1 ก.ย.kl

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ สมเด็จ
อาจารย์ชยั ณรงค์
- นักเรี ยน ม. 4 – 6
พระสันตะปาปาฟรังซิ ส แบบอย่าง
มนเฑียรวิเชียรฉาย
- คณะกรรมการฝ่ าย
ของ Kindness and Empathy
การศึกษาอุร์สุลิน
- เครื อข่ายผูป้ กครอง
คาทอลิกและคุณครู ที
สนใจ
บรรยายพิเศษหัวข้อ”การเปลียนแปลง เจ้าหน้าทีจากบริ ษทั ไทยวาโก้ นักเรี ยนป. 4-6 432 คน
เมือเข้าสู่ วยั รุ่ น”
จํากัด (มหาชน)
ครู ป. 4-6 jn คน
การแบ่งปั นประสบการณ์ในการ
นักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีฯ
นักเรี ยน ม.6
เตรี ยมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก
เครื อข่ายผูป้ กครองชั0น
นักเรี ยน ป. 1 – 2
ประถม 1 – 2
แต่งหน้าเค้ก
บริ ษทั เอสแอนด์พี
นักเรี ยน ป.x
นักเรี ยน ป.1 – 2
กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก
เครื อข่ายผูป้ กครองชั0น
ประถม 1 – 2
ฝึ กอบรมการช่วยชีวติ ขั0นพื0นฐาน
มูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย นักเรี ยน ม. 5
(CPR)
ร่ วมกับสมาคมแพทย์สตรี ฯ
คณิ ตคิดสนุก Sudoku ป.1 – 6
เครื อข่ายผูป้ กครองประถม นักเรี ยน ป.1 – 6
กิจกรรมวัน Family Day
คุณครู ทีมชั0นอนุบาล
นักเรี ยนอนุบาล
และเครื อข่ายผูป้ กครอง
อนุบาล
กิจกรรมปล่อยจรวดขวดนํ0า
เครื อข่ายผูป้ กครองป.6
นักเรี ยน ป.6
จํานวน 23 คน
กิจกรรมปล่อยจรวดขวดนํ0า
เครื อข่ายผูป้ กครองป.6
นักเรี ยน ป.6
จํานวน 23 คน
กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก Sudoku ป.1 - 6 เครื อข่ายผูป้ กครองประถม นักเรี ยน ป.1 – 6
กิจกรรมศิลปะ ART 4 FUN
เครื อข่ายผูป้ กครองประถม นักเรี ยน ป.1 – 6
กิจกรรม

วิทยากร

23

ลําดับ

วันที3

14

3 ก.ย.kl

15

7 ก.ย.kl

16
17
18

8 ก.ย.kl
9 ก.ย.kl
25 ก.ย.kl

19

28 ก.ย.kl

20

29 ก.ย.kl

21

3 พ.ย.kl

22

11 พ.ย.kl

23

fm พ.ย.kl

24

15 ธ.ค.kl

25

fm ธ.ค.kl

26

11 ม.ค.k9

27

fx ม.ค.kl

กิจกรรม

วิทยากร

มัคคุเทศก์นอ้ ย ป.6 อาคารประถมและ เครื อข่ายผูป้ กครองประถม
บริ เวณโดยรอบ ภายในโรงเรี ยน
จํานวน 36 คน คุณครู 3 คน
กิจกรรมเล่านิทาน
เครื อข่ายผูป้ กครองชั0น
อนุบาล
กิจกรรมศิลปะ ประถม 1 –6
เครื อข่ายผูป้ กครองประถม
งานสวนศิลป์
คุณครู กลุ่มสาระศิลปะ
กิจกรรมกลุ่มแนะแนว สําหรับ
คุณครู แนะแนวประถม
นักเรี ยนป.6
กิจกรรมกลุ่มแนะแนว สําหรับ
คุณครู แนะแนวประถม
นักเรี ยนป.5
คุณครู แนะแนวประถม
กิจกรรมกลุ่มแนะแนว สําหรับ
นักเรี ยนป.5
กิจกรรม “สังคมเป็ นสุ ข ทุกอาชีพ
เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล
ช่วยกัน”
กิจกรรม “สังคมเป็ นสุ ข ทุกอาชีพ
เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล
ช่วยกัน”
ฝึ กทัก ษะการนําเสนอประสบการณ์ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
กลุ่มจากกิ จกรรม เส้นทางสร้างสรรค์ จํานวน l คน
สานฝั น สู่ ก ารเรี ยนรู ้ ข องนัก เรี ยนชั0น
มัธยม 3
บรรยายหัวข้อ “การสร้างสรรค์
คุณโรสซาลีนา
บุคลิกภาพเชิงบวกในการนําเสนอ
อเล็กซานเดอร์
งาน”
ฝึ กทักษะการนําเสนอประสบการณ์ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภัณฑ์
จํานวน x คน
สะสมความสุ ขของนักเรี ยนมัธยม f
ดนตรี จากมหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ
ผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัย
ประเทศญีปุ่น
ฝึ กทักษะการนําเสนอประสบการณ์ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภัณฑ์
จํานวน x คน
24

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยน ป.m
นักเรี ยนอนุบาล
นักเรี ยน ป.1 – 6
นักเรี ยนทีสนใจ
นักเรี ยน ป.m  คน
นักเรี ยน ป.k n คน
นักเรี ยน ป.k n คน
นักเรี ยนอนุบาล
นักเรี ยนอนุบาล
นักเรี ยน ม.3

นักเรี ยน ม.2

นักเรี ยน ม.1/4

นักเรี ยนป. 5 และ ม. 5
นักเรี ยน ม.1/3

ลําดับ

วันที3

28

22 ม.ค.kl

29

22 ม.ค.kl

30

jm ม.ค.k

31
32

29 ม.ค.k
j ก.พ.k

33

x ก.พ.k

34

4 ก.พ.k

35

5 ก.พ.k

36

fw ก.พ.k

37

18 ก.พ.59

กิจกรรม

วิทยากร

สะสมความสุ ขของนักเรี ยนมัธยม f
กิจกรรมเรี ยนรู ้เอกลัษณ์ไทย ก้าวไกล
สู่ อาเซี ยน
การบรรยายเรื องสาระท้องถิน
(สถานพยาบาลใกล้โรงเรี ยน :
โรงพยาบาลตํารวจ)
ฝึ กทักษะการนําเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม อาชีพสร้างสุ ข
บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ ของ
นักเรี ยนมัธยม 2
กิจกรรมสาระท้องถินระดับป.5
ฝึ กทักษะการนําเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม อาชีพสร้างสุ ข
บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ ของ
นักเรี ยนมัธยม 2
ฝึ กทักษะการนําเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภัณฑ์
สะสมความสุ ขของนักเรี ยนมัธยม f
กิจกรรม “หนังสื อมือสอง” กิจกรรม
ส่ งเสริ มรักการอ่าน
กิจกรรม “หนังสื อมือสอง” กิจกรรม
ส่ งเสริ มรักการอ่าน
ฝึ กทักษะการนําเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภัณฑ์
สะสมความสุ ขของนักเรี ยนมัธยม f
จัดการบรรยายพิเศษ บทบาทโรงเรี ยน
คาทอลิกกับการปลูกฝังการดูแล
สิ งแวดล้อม เรื อง Environmental
Protection
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จํานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล นักเรี ยนอนุบาล
บุคลากรและผูเ้ ชียวชาญ
จากโรงพยาบาลตํารวจ
(ผูป้ กครองนักเรี ยน)
เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จํานวน m คน

นักเรี ยน ป.k
จํานวน fnn คน
คุณครู จํานวน l คน
นักเรี ยน ม.2/1 และ
2/4

เครื อข่ายผูป้ กครองป. 3 – 6 นักเรี ยน ป.k
เครื อข่ายผูป้ กครอง มัธยม นักเรี ยนชั0น ม.j/2 และ
จํานวน m คน
2/3

เครื อข่ายผูป้ กครอง มัธยม
จํานวน x คน

นักเรี ยน ม.1/2

เครื อข่ายผูป้ กครองป.3

นักเรี ยนประถมที
สนใจ
นักเรี ยนประถมที
สนใจ
นักเรี ยน ม.1/1

เครื อข่ายผูป้ กครองป.3
เครื อข่ายผูป้ กครอง มัธยม
จํานวน x คน
Dr.Nereus O. Acosta
รัฐมนตรี ทีปรึ กษา
สิ งแวดล้อมประธานาธิ บดี
ฟิ ลิปปิ นส์

นักเรี ยนม. 5 และ
ครู ทีสนใจ

ตารางที3 16 : การให้ความรู ้สําหรับผูป้ กครองและการอบรมบุคลากรครู
ลําดับ

วันที3

1

13 มิ.ย.58

2

16 มิ.ย.58

3

4 ก.ค.58

4

7 ก.ค.58

5

7 ส.ค.kl

6

11ส.ค.kl

7

22 ส.ค.58

8

10 ก.ย.58

9

10 ก.ย.58

10

16 ก.ย.58

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคม - คณะอนุกรรมการ
ครู กลุ่มสาระศิลปะ ,
นักเรี ยนเก่าฯ หัวข้อ “การพัฒนาและ
วิชาการสมาคมนักเรี ยน สุ ข ศึ ก ษ าแ ล ะ พ ล
สนับสนุนด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา”
เก่าฯ มาแตร์ เดอีฯ
ศึกษา
- ครู ทีได้รับอบหมาย
แบ่งปั นประสบการณ์ดา้ นการปรึ กษาเชิง นิสิตเก่าสาขาจิตวิทยา ครู ทีมแนะแนว
จิตวิทยา
การปรึ กษา จุฬาฯ
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคม - คณะอนุกรรมการ
ครู ระดับชั0นอนุบาล
นักเรี ยนเก่าฯ ในหัวข้อ “STEM
วิชาการสมาคมนักเรี ยน ครู กลุ่มสาระคณิ ตฯ
EDUCATION”
เก่าฯ มาแตร์ เดอีฯ
วิทย์ฯและเทคโนฯ
- ครู ทีได้รับอบหมาย
การบรรยายพิเศษประวัติศาสตร์ ศาสนจักร บาทหลวงธี รพล
ครู คาทอลิก และครู
คาทอลิกในประเทศไทยเน้นสมัยกรุ งศรี
กอบวิทยากุล
ทีสนใจ
อยุธยา
อบรมการใช้ TABLET (iPad) เพือการ
บริ ษทั APPLE
ครู ทีสนใจ
เรี ยนการสอน ครั0งที 1โดยใช้ระบบปฎิบตั ิ
การ iOS
อบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ครู คอมพิวเตอร์ มธั ยม ครู ทีสนใจ
รอบที 1
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคม -คณะอนุกรรมการ
ครู กลุ่มสาระสังคมฯ
นักเรี ยนเก่าฯ หัวข้อ “Liberal Arts
วิชาการสมาคมนักเรี ยน ภาษาต่างประเทศ
Education”
และภาษาไทย
เก่าฯ มาแตร์ เดอีฯ
-คุณครู ทีได้รับอบหมาย
การบรรยายหัวข้อ “เตรี ยมใจเมือลูกเข้าสู่ คุณวรนันท์
ผูป้ กครอง ป.4 – 6
วัยรุ่ น (Preteen)”
ประเสริ ฐเมธ
ทีสนใจ
การบรรยายหัวข้อ “การฉี ดวัคซี นป้ องกัน แพทย์หญิงสุ ขใจ
ผูป้ กครอง ป.4 – 6
มะเร็ งปากมดลูก”
เมธี วรี วงศ์
ทีสนใจ
กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ติวเข้มพ่อ แพทย์หญิงทิพาวรรณ ผูป้ กครองนักเรี ยน
แม่ ก่อนลูกก้าวเข้าสู่ อุดมศึกษา”
บูรณสิ น
มัธยมฯทีสนใจ
กิจกรรม

วิทยากร
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นอกจากนี0 โรงเรี ยนเห็นความสําคัญของการพัฒนาจิตจึงสนับสนุ นให้มีกิจกรรมการฟื0 นฟูจิตใจและปฏิบตั ิ
ธรรมสําหรับนักเรี ยน และบุคลากรในโรงเรี ยน เพือเรี ยนรู ้การใช้สมาธิ ในการเรี ยนและการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีของ
สังคม โดยบาทหลวง พระสงฆ์ และผูเ้ ชียวชาญทางด้านศาสนา ดังแสดงในตารางที 17 และ 18
ตารางที3 17 : กิจกรรมการฟื0 นฟูจิตใจและปฏิบตั ิธรรมของนักเรี ยน
ลําดับที3
1
2
3
4
5
6
7

วัน/เดือน/ปี
6 มิ.ย. 2558
11 -13 มิ.ย. 2558
12 มิย. 2558
11 ก.ค. 2558
23 - 25 ก.ค. 2558
23 - 25 ก.ค. 2558
23 - 24 ก.ค. 2558

กิจกรรม
นักเรี ยนคาทอลิกชั0นประถม 5-6 ฟื0 นฟูจิตใจ
ฟื0 นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.6
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.6
นักเรี ยนคาทอลิกชั0นประถม 3-4 ฟื0 นฟูจิตใจ
ฟื0 นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม. 5
นักเรี ยนพุทธชั0นม.5 ปฏิบตั ิธรรม
นักเรี ยนพุทธชั0นม.5 ปฏิบตั ิธรรม

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

20 - 22 ส.ค. 2558
21 ส.ค. 2558
3 - 5 ก.ย. 2558
4 ก.ย. 2558
4 ก.ย. 2558
4 ก.ย. 2558
5 - 7 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
19 - 21 พ.ย. 2558
20 พ.ย. 2558

ฟื0 นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.3
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.3
ฟื0 นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.4
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.4 กลุ่ม 1
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.4 กลุ่ม 2
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.4 กลุ่ม 3
ฟื0 นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.2
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.2
ฟื0 นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.1
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.1

สถานที3
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
สํานักสงฆ์แทนคุณวันดีเจริ ญสุ ข
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านไรวา บางพระ ชลบุรี
วัดยานนาวาและวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
วัดสนามใน
วัดเทพลีลา
วัดญาณเวศกวัน
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
วัดชลประทานรังสฤษดิ@
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
พุทธมลฑล นครปฐม

หมายเหตุ : ในปี การศึกษา 2558 นี0 นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที 4 - 6 มิได้มีการปฏิบตั ิธรรม แต่เปลียนรู ปแบบเป็ น
ทัศนศึกษาเชิงศาสนา
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ตารางที3 18 : กิจกรรมการฟื0 นฟูจิตใจและปฏิบตั ิธรรมของบุคลากรครู
ลําดับที3
1
2
3
4
5
6
7

วัน/เดือน/ปี
24-26 เม.ย.2558
28-30 เม.ย.2558
28-31 พ.ค. jkkl
4-7 มิ.ย. 2558
25 -27 มิ.ย. 2558
16-18 ก.ค. 2558
16-18 ต.ค. 2558

กิจกรรม
ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0งที 1 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0งที 2 โดยซ.รวงกาญจนา ชินะผา
ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0งที 3 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0งที 4 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0งที 5 โดยซ.สมจิตร์ ครองบุญศรี
ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0งที 6 โดย Brother John D’Cruz
ฟื0 นฟูจิตใจครู ครั0งที 7 โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

สถานที3
คณะคามิลเลียน ลาดกระบัง
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
คณะคามิลเลียน ลาดกระบัง
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น
บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น

11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส3 าม
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิทยาลัยได้รับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที ส าม โดยสมศ. เมื อวัน ที 17 - 19
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ งผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษา ได้พิ จารณาจําแนกตามกลุ่ ม ตัวบ่ งชี0
ดังแสดงในตารางที 19 และ 20 และจําแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดังแสดงในตารางที 21 และ 22
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ตารางที3 19 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี0
ระดับการศึกษาปฐมวัย
นํา2 หนัก คะแนน
คะแนน ทีไ3 ด้

กลุ่มตัวบ่ งชี2และตัวบ่ งชี2

กลุ่มตัวบ่ งชี2พืน2 ฐาน
ตัวบ่งชี0ที 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี0ที 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี0ที 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี0ที 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
10.00
ตัวบ่งชี0ที 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั0นต่อไป
10.00
ตัวบ่งชี0ที 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
35.00
ตัวบ่งชี0ที 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
15.00
ตัวบ่งชี0ที 8 ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
กลุ่มตัวบ่ งชี2อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี0ที 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
2.50
วัตถุประสงค์ของการจัดตั0งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี0ที 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
2.50
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2มาตรการส่ งเสริ ม
ตัวบ่งชี0ที 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา 2.50
ตัวบ่งชี0ที 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษา
2.50
มาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี0 ตั0งแต่ 80 คะแนนขึ0นไป
 ใช่
• มีตวั บ่งชี0ทีได้ระดับดีข0 ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี0 จาก 12 ตัวบ่งชี0
 ใช่
• ไม่มีตวั บ่งชี0ใดทีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
 ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50
2.50

ดีมาก
ดีมาก

100.00

ดีมาก

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

ตารางที3 20 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี0
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นํา2 หนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ทีไ3 ด้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี2และตัวบ่ งชี2

กลุ่มตัวบ่ งชี2พืน2 ฐาน
ตัวบ่งชี0ที 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี
10.00
ตัวบ่งชี0ที 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
10.00
ตัวบ่งชี0ที 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ ฝัน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
10.00
ตัวบ่งชี0ที 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
10.00
ตัวบ่งชี0ที 5 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
20.00
ตัวบ่งชี0ที 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
10.00
ตัวบ่งชี0ที 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี0ที 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
กลุ่มตัวบ่ งชี2อตั ลักษณ์
5.00
ตัวบ่งชี0ที 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั0งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี0ที 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ 5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2มาตรการส่ งเสริ ม
ตัวบ่งชี0ที 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี0ที 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษา
5.00
มาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม
100.00
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี0 ตั0งแต่ 80 คะแนนขึ0นไป
 ใช่
• มีตวั บ่งชี0ทีได้ระดับดีข0 ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี0 จาก 12 ตัวบ่งชี0
 ใช่
• ไม่มีตวั บ่งชี0ใดทีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
 ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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9.59
9.50
9.01
9.15
18.63
10.00
5.00
4.82

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

95.70

ดีมาก

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

ตารางที3 21 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จําแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานและตัวบ่ งชี2
มาตรฐานที3 1 มาตรฐานที3ว่าด้ วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2พื2นฐาน
ตัวบ่งชี0ที 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี0ที 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี0ที 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี0ที 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี0ที 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั0นต่อไป
กลุ่มตัวบ่ งชี2อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี0ที 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั0งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี0ที 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี0ที 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที3 2 มาตรฐานทีว3 ่ าด้ วยการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2พื2นฐาน
ตัวบ่งชี0ที 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี0ที 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที3 3 มาตรฐานที3ว่าด้ วยการจัดการเรียนการสอนที3เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี2พื2นฐาน
ตัวบ่งชี0ที 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที3 4 มาตรฐานที3ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี2พื2นฐาน
ตัวบ่งชี0ที 8 ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนทั2งหมด
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นํา2 หนัก
คะแนน

คะแนน
ที3ได้

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

15.00

15.00

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

35.00

35.00

ดีมาก

5.00
100.00

5.00
100.00

ดีมาก
ดีมาก

ตารางที3 22 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.) จําแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
มาตรฐานและตัวบ่ งชี2
มาตรฐานที3 1 มาตรฐานที3ว่าด้ วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2พื2นฐาน
ตัวบ่งชี0ที 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสู ขภาพจิตทีดี
ตัวบ่งชี0ที 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
ตัวบ่งชี0ที 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ ฝัน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
ตัวบ่งชี0ที 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
ตัวบ่งชี0ที 5 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวบ่ งชี2อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี0ที 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั0งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี0ที 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี0ที 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที3 2 มาตรฐานที3ว่าด้ วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2พื2นฐาน
ตัวบ่งชี0ที 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี2มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี0ที 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที3 3 มาตรฐานที3ว่าด้ วยการจัดการเรียนการสอนที3เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี2พื2นฐาน
ตัวบ่งชี0ที 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที3 4 มาตรฐานที3ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี2พื2นฐาน
ตัวบ่งชี0ที 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั2งหมด
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นํา2 หนัก
คะแนน

คะแนน
ที3ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.59
9.50
9.01
9.15
18.63

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

10.00

10.00

ดีมาก

5.00
100.00

4.82
95.70

ดีมาก
ดีมาก

ข้ อเสนอแนะ
เพือการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ด้ านผลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
1. ควรให้ความสําคัญด้านสุ ขภาพกายของเด็กทีมีน0 าํ หนัก ส่ วนสู งไม่ตรงตามเกณฑ์อยูร่ ้อยละ 11
2. ขอความร่ วมมือกับผูป้ กครองให้ช่วยดูแลและพัฒนาให้เด็กมีการเจริ ญเติบโตสมวัยให้ครบถ้วนทุกคน
3. ควรส่ งเสริ มให้เด็กมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกตามโอกาสอัน
เหมาะสมมากขึ0น
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความมีมิตรภาพต่อกันโดยการไหว้ตามประเพณี เช่น การไหว้ผใู ้ หญ่และ
การรับไหว้ผนู ้ อ้ ย เป็ นต้น
2. ควรเพิมเติมกิจกรรมเรื องปลูกฝังนิ สัยรักการอ่านและใฝ่ รู ้ให้เข้มข้น เช่น จัดกิจกรรมห้องสมุดทีน่าสนใจ
บรรณรักษ์อาสา จัดฉายภาพยนตร์ น่าสนใจ ฯลฯ
ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
1. สถานศึกษาควรสื อสารกับผูป้ กครองเพือกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือมากขึ0น
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรเพิมการบริ การด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตและการใช้โปรเจคเตอร์ ในห้องให้มากขึ0น
2. ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
กําหนดโครงการในแผนการปฏิบตั ิประจําปี ให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมทุกคน
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ3 น้ นเด็กเป็ นสํ าคัญ
ระดับปฐมวัย
1. ควรพัฒนาเพิ มเติ มด้านการจัดทําเครื องมื อบันทึ กการประเมิ นการเรี ยนรู ้ และพัฒ นาการของเด็ กเป็ น
รายบุคคลในระหว่างภาคเรี ยนให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันเพือสะดวกในการวิเคราะห์สิ0นปี
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้เอื0อต่อการเรี ยนรู ้ และกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มี
ความสนใจและเพิมการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นหาข้อมูลให้มากยิง ขึ0น
2. ควรเพิ ม เติ ม กิ จกรรมเรื อ งปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก การอ่ านและใฝ่ รู ้ ใ ห้ เข้ม ข้น เช่ น จัด ให้ มี บ รรณรั ก ษ์อ าสา
จัดกิจกรรมห้องสมุด จัดฉายภาพยนตร์ ทีน่าสนใจ
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ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย
1. ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนเห็นความสําคัญในการประเมินคุณภาพภายในเพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ครู และโรงเรี ยนให้มีคุณภาพต่อไป
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพภายในให้ต่อเนื องทุกปี และถือเป็ นกระบวนการบริ หารทุกปี
2. ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนเห็ นความสําคัญในการประเมินคุณภาพภายในเพือใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู
และสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
กําหนดระยะเวลาการพัฒ นาทุกด้ าน
กําหนดระยะเวลาการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านภายใน 2 ปี
การดําเนินการของโรงเรีย นอันเนื3องมาจากข้ อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก รอบที3 3
ถึงแม้ผลการประเมินภายนอกรอบที 3 ตามตัวชี0วดั ของสํานักมาตรฐานการศึกษาแห่ งชาติ เมือวันที 17-19
ธันวาคม 2555 จะปรากฏข้อสรุ ปว่า “ดีมาก” ในทุกตัวบ่งชี0 แต่คณะผูป้ ระเมินได้ให้ขอ้ ชี0แนะในการพัฒนาโรงเรี ยน
เพิมเติมในบางประเด็น และกําหนดระยะเวลาการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านทีเสนอแนะภายใน 2 ปี ซึ งทางโรงเรี ยน
น้อมรับ และได้ดาํ เนินการแก้ไขดังต่อไปนี0
1. ข้ อเสนอแนะด้ านผลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
1.1 ข้อเสนอแนะ : ควรให้ความสําคัญด้านสุ ขภาพกายของเด็กทีมีน0 าํ หนัก ส่ วนสู งไม่ตรงตามเกณฑ์อยู่
ร้อยละ 11
การดําเนิ นการตามข้อเสนอแนะของโรงเรี ยน คือ นําประเด็นนี0 เข้าหารื อในที ประชุ มของคณะกรรมการ
สมาคมผูป้ กครองและครู ซึ งมีแพทย์เป็ นกรรมการอยู่ j ท่าน และได้รับการชี0แจงเพิมเติมในความหมายของเกณฑ์
มาตรฐานด้านนํ0าหนักและส่ วนสู ง และประโยชน์ทีพึงมีของการอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั0งทางแพทย์ยงั ได้ชวน
ให้โรงเรี ยนพิจารณาถึงอาหารและเครื องดืมทีจดั บริ การให้นกั เรี ยน รวมถึงประเด็นของพันธุ กรรมด้วย โรงเรี ยนจึง
จัดให้มีกิจกรรม นักเรี ยนอนุ บาล“อ่อน”หวาน โดยบริ โภคนมจืดและระมัดระวังปริ มาณความหวานในอาหารทีจดั
ให้นกั เรี ยน รวมทั0งไม่อนุ ญาตให้นกั เรี ยนนําขนมถุงต่างๆ มารับประทานทีโรงเรี ยน และเมือตัดประเด็นพันธุ กรรม
ของเด็กๆ ทีบิดา-มารดาร่ างเล็ก ออกไปแล้ว ครู อนุ บาลได้มีการหารื อกับผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลเพือความร่ วมมือ
ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ในกระบวนการของการปรับลด / เพิมนํ0าหนักตามความจําเป็ นของแต่ละราย
1.2 ข้อเสนอแนะ : ขอความร่ วมมือกับผูป้ กครองให้ช่วยดูแลและพัฒนาให้เด็กมีการเจริ ญเติบโตสมวัยให้
ครบถ้วนทุกคน
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การดําเนินการของโรงเรี ยนในประเด็นนี0กว้างกว่าประเด็นที f.f คือกรณี ทีนกั เรี ยนยังไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เต็มที ในการรั บประทานอาหาร การเคลื อนไหวอย่างคล่ องแคล่วตามวัย และความรับผิดชอบส่ วนตน
พื0นฐานในด้านต่างๆ ครู อนุ บาลได้ติดต่อให้ขอ้ มูลและร่ วมกับผูป้ กครองในการสร้างโอกาสให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
ตามวัยอย่างเหมาะสม
1.3 ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ มให้เด็กมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
ตามโอกาสอันเหมาะสมมากขึ0น
การดําเนิ นการของทางโรงเรี ยน คือ ได้สร้ างความเข้มข้นของการสื บค้นหาข้อมูลจากบุคคลและสถานที
ต่างๆ การใช้ Project Approach ซึ งเริ ม ต้นจากประเด็ นความสนใจในการเรี ยนรู ้ ข องนัก เรี ยน และหาข้อมู ล จาก
บุคคลต่างๆ ทั0งในและนอกโรงเรี ยน รวมทั0งเครื อข่ายผูป้ กครองได้จาํ ลองสถานการณ์ จริ งของการดําเนิ นการของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ มาให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ เช่น การจําลองทีนงั ในเครื องบินให้นกั เรี ยนสมมุติตนเองเป็ น
นักบิ นและผูใ้ ห้บริ การบนเครื องบิ น การจําลองสถานการณ์ ของแพทย์และพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบื0องต้น
ฯลฯ ซึ งเครื อข่ายผูป้ กครองได้ให้ความร่ วมมืออย่างดียิงในการสร้างสถานการณ์ และนําอุปกรณ์ จริ งมาให้นกั เรี ยน
ได้สัมผัสและเรี ยนรู ้
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1.4 ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความมี มิตรภาพต่อกันโดยการไหว้ตามประเพณี เช่ น
การไหว้ผใู ้ หญ่ และการรับไหว้ผนู ้ อ้ ย เป็ นต้น
การดําเนินการของทางโรงเรี ยน คือ ได้มีการฝึ กการไหว้ และประกวดมารยาทงาม และขอความร่ วมมือจาก
ครู ทุ ก ท่ านให้เตื อนให้ นัก เรี ย นไหว้อย่างถู ก กาลเทศะอย่างสมําเสมอ มี ก ารแข่ ง ขันระหว่างห้ องเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา และครู ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างให้นกั เรี ยนได้เห็นถึงการทีครู ผูอ้ ่อนอาวุโสไหว้ครู ทีอาวุโสกว่าเมือเริ มวัน
ใหม่และก่อนกลับบ้านอย่างสมําเสมอ
1.5 ข้อเสนอแนะ : ควรเพิมเติ มกิ จกรรมเรื องปลู กฝั งนิ สัยรักการอ่านและใฝ่ รู ้ ให้เข้มข้น เช่ น จัดกิ จกรรม
ห้องสมุดทีน่าสนใจ บรรณรักษ์อาสา จัดฉายภาพยนตร์ น่าสนใจ ฯลฯ
การดําเนิ นการของโรงเรี ยน คื อ ในระดับอนุ บาลและประถมศึกษา มี การรณรงค์รักการอ่านด้วยการจัด
คาบเวลาให้อย่างสมําเสมอ ส่ วนระดับมัธยมศึกษาได้มีการปรับปรุ งบริ การในห้องสมุดให้คล่องตัวและเป็ นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมู ลได้อย่างทันสมัยขึ0น มี การฉายภาพยนตร์ ให้นักเรี ยนระดับประถมศึ กษาและระดับมัธยมศึ กษาได้
เลือกชมในเวลาพักกลางวัน รวมถึงการจัดให้มีการใช้ภาพยนตร์ เพิมมากขึ0นในคาบเรี ยนจริ ยธรรมและภาษาต่างๆ
2. ข้ อเสนอและด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
2.1. ข้อเสนอแนะ : สถานศึกษาควรสื อสารกับผูป้ กครองเพือกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือมากขึ0น
การดําเนินการของโรงเรี ยน คือ มีการทํางานร่ วมกับเครื อข่ายผูป้ กครองอย่างชัดเจนถึงเป้ าหมาย และมี
การสื อสารกันผ่านทางระบบ IT อย่างสมําเสมอระหว่างครู ประจําชั0นกับผูป้ กครอง
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ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
2.2. ข้อเสนอแนะ : ควรเพิมการบริ การด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตและการใช้โปรเจคเตอร์ ในห้องให้
มากขึ0น
การดําเนิ นการของทางโรงเรี ยน คือ ได้มีการติดโปรเจคเตอร์ ในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เพิมขึ0น
โดยปั จจุบนั มีโปรเจคเตอร์ ในห้องเรี ยนตั0งแต่ระดับชั0นประถมศึกษาปี ที 1 ถึ งมัธยยมศึกษาปี ที m ห้องปฏิ บตั ิการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนวมัธยม และห้องปฏิบตั ิการอืนๆ รวมทั0งปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยนให้
มี ประสิ ทธิ ภาพและ มี การจ้างบริ ษทั ดู แลระบบของโรงเรี ยน ซึ งทําให้บริ การอิ นเตอร์ เน็ ตของโรงเรี ยนคล่องตัว
พร้อมใช้งาน และมีประสิ ทธิ ภาพขึ0นอย่างเป็ นทีพอใจ
2.3. ข้อเสนอแนะ : ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยกําหนดโครงการใน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมทุกคน
การดําเนิ น การของโรงเรี ย น คื อ เพิ ม บริ ก ารสอนภาษาอัง กฤษให้ ค รู และเกิ ดตัวอย่างความสํ าเร็ จของ
พัฒนาการทางภาษาอังกฤษของครู คณิ ตศาสตร์ ท่านหนึ งอย่างก้าวกระโดด เป็ นตัวอย่างทีดีให้กบั ครู ทุกคน รวมทั0ง
การที มี ครู ไปแลกเปลี ยนกับ โรงเรี ยนของคณะซิ ส เตอร์ อุร์สุ ลินที อินโดนี เซี ย เป็ นครั0 งที 2 และจากการวางแผน
การจัดให้ครู และนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาษาอินโดนี เซี ยในปี 2556 ดังนั0นในปี การศึกษา 2557 จีงจัดให้ครู อาสาสมัคร
ชาวอินโดนี เซี ยเข้าสอนภาษาอินโดนี เซี ยให้กบั ครู และสอนนักเรี ยนเกียวกับประเทศอินโดนี เซี ยในชัว โมงของวิชา
สังคมศึกษา อีกทั0งระบบงานและแผนการสอนของครู เพิมความมีรูปแบบทีเป็ นสากล
3. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ3 น้ นเด็กเป็ นสํ าคัญ
ระดับปฐมวัย
3.1. ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาเพิมเติมด้านการจัดทําเครื องมือบันทึกการประเมินการเรี ยนรู ้และพัฒนาการ
ของเด็กเป็ นรายบุคคลในระหว่างภาคเรี ยนให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันเพือสะดวกในการวิเคราะห์สิ0นปี
การดําเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ครู อนุ บาลได้ร่วมกันพัฒนาเครื องมื อบันทึ กการประเมินการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาการของเด็กเป็ นรายบุ คคลในระหว่างภาคเรี ยนเป็ นรู ปแบบเดี ยวกันและเริ มใช้ปฏิ บตั ิแล้ว และรายงานให้
ผูบ้ ริ หารทราบด้วยความพึงพอใจในผลงานร่ วมกันทีเกิดขึ0นจากข้อเสนอแนะนี0
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3.2. ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ ม ให้ ค รู ทุ ก คนจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้ เอื0 อต่ อการเรี ย นรู ้ และ
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีความสนใจและเพิมการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นหาข้อมูลให้มากยิง ขึ0น
การดําเนินการของโรงเรี ยน คือ ทางโรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากครู ผสู ้ อนในการทําแผนการสอนด้วย
กระบวนการ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ซึ งเน้นกรอบการดําเนินการด้วย Induction ทําให้ครู เปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เพิมมากขึ0น ก่อนการนําเข้าสู่ ทฤษฎี หรื อกฎ/กติกา /หลักการ ประกอบกับการที
ทางโรงเรี ยนได้ปรับโครงสร้างพื0นฐานของระบบ IT ของโรงเรี ยน ซึ งเพิมประสิ ทธิ ภาพในการใช้ Internet จึงทําให้
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ครู ผูส้ อนสามารถใช้ IT เพิมมากขึ0น และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสร้างผลงานด้วย IT ซึ งดึงดูดความสนใจ และความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในยุคปั จจุบนั จากการตอบแบบสอบถามของนักเรี ยนทีได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้
Moodle ของครู ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนมีความพึงพอใจกับการเรี ยนรู ้ ดว้ ยสื อสมัยใหม่น0 ี และเห็ นว่าเกิ ดประโยชน์
แก่ตน
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย
4.1. ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ ม ให้ครู ทุกคนเห็ นความสําคัญในการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในเพื อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู และโรงเรี ยนให้มีคุณภาพต่อไป
การดําเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ครู อนุ บาลมีการทํางานเป็ นที มอย่างดี ดว้ ยความเข้าใจระบบการประเมิ น
คุณภาพภายในมากยิง ขึ0น มีการแบ่งกันรับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ และประชุมเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจให้กนั
และกัน ร่ วมสร้ างเครื องมือการประเมินด้วยกัน ขอความช่ วยเหลือแนะนําจากคุณครู ทีมีประสบการณ์ มากกว่าใน
ระดับมัธยมศึ กษา จนกระทัง มี ความสามารถดําเนิ นการได้ด้วยที มงานเล็กของตนอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลอย่างน่าพอใจ และครู ทุกคนมีความเข้าใจทุกมิติของงาน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
4.2. ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพภายในให้ ต่อเนื องทุ ก ปี และถื อเป็ นกระบวนการ
บริ หารทุกปี
การดําเนิ นการของโรงเรี ยน คื อ ครู ผูร้ ับผิดชอบเป็ นหัวหน้างานประเมินคุ ณ ภาพภายใน ได้สร้ างความมี
ส่ วนร่ วมของครู ทุกคนตั0งแต่ตน้ ปี การศึกษา มีการประชุ มคณะทํางานประกอบไปด้วยผูร้ ับผิดชอบรวบรวมผลงาน
ในมาตรฐานต่างๆ เพือกําหนดเป้ าหมายความสําเร็ จในปี การศึกษานี0 และประกาศให้เป็ นทีทราบ รวมทั0งบันทึกเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร และเผยแพร่ สู่สาธารณะผ่านทางเวปไซด์ของโรงเรี ยน หลังจากนั0นมี การประชุ มติดตามความ
คื บหน้า และแก้ไขข้อบกพร่ องเป็ นระยะ จนกระทัง รายงานผลการประเมิ นตนเองให้ที ประชุ มครู รับ ทราบ เพื อ
กระตุน้ ความมีส่วนร่ วม รวมทั0งหาทางแก้ไขจุดทียงั ต้องพัฒนา จนกระทัง มีการพัฒนาก้าวหน้าไปพอสมควร แต่จะ
มีการพัฒนาเพิมเติมให้ครบถ้วนยิง ขึ0นในปี การศึกษาต่อไป
12. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้ นสั งกัด (สช.)
เมื อวันพฤหัส บดี ที# 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โ รงเรี ยนได้รับ การตรวจประเมิ น ผลการจัดการศึ ก ษาของ
โรงเรี ยนทังในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขันพืนฐาน โดยสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
(สช.) ซึ งเป็ นหน่วยงานต้นสังกัด ผลจากการประเมินดังแสดงในตารางที 23 และ 24
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ตารางที3 23 : ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย
ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
10
1.1 การกําหนดมาตรฐานของโรงเรี ยนมีการใช้ขอ้ มูลประกอบ
2
1.2 การกําหนดค่าเป้ าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี0ชดั เจนและเป็ นไปได้
2
f.x องค์ประกอบของคณะกรรมการทีกาํ หนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
2
1.4 การประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี0วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
2
โรงเรี ยนให้ผเู ้ กียวข้องทราบ
1.5 สาระสําคัญทีกาํ หนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี0ทีสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของ
2
โรงเรี ยน
2. การจัดทําแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
20
j.f การศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการทีจาํ เป็ นอย่างเป็ นระบบ
2.5
j.j การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัวชี0วดั ความสําเร็ จชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
4
j.x วิธีดาํ เนิ นการมีหลักวิชา ผลการวิจยั หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์ทีอา้ งอิงได้ เพือนําไปสู่ มาตรฐาน
3.5
การศึกษาของโรงเรี ยน
j.n การกําหนดแหล่งวิทยาการภายนอกทีสนับสนุนทางวิชาการ
1
j.k การกําหนดบทบาทหน้าทีบุคลากรภายในโรงเรี ยนให้รับผิดชอบ
1
j.m การกําหนดบทบาทหน้าทีและแนวทางการมีส่วนร่ วมของบิดา มารดา ผูป้ กครององค์กร
1
ชุมชน ท้องถิน และอืนๆ ให้รับผิดชอบ
j. กําหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2
j.l การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
11
x.f โครงสร้างและระบบการบริ หารงานของโรงเรี ยนชัดเจน ครอบคลุมทุกหน้าที
2
ปฏิบตั งานได้คล่องตัวทันสถานการณ์
x.j คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนได้ทาํ บทบาทหน้าทีตามพ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. jkkw
2
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที j) พ.ศ. jkkn
x.x ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็ นประโยชน์ต่อการ
5
พัฒนาองค์กร บุคลากรและผูเ้ รี ยน
x.n การนําข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
2
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
11
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
0.5
4.2 การจัดทําแผน/ปฏิทินปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรมประจําปี
0.5
n.x การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
3
4.4 การกํากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิ-การประจําปี
3
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4
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คะแนนทีไ3 ด้
10
2
2
2
2
2
20
2.5
4
3.5
1
1
1
2
5
11
2
2
5
2
11
0.5
0.5
3
3
4

ประเด็นการประเมิน
Z. การจัดให้ มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
k.f การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
k.j การนําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
6. การจัดให้ มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
m.f คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
m.j การกําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน
m.x การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
m.n ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
m.k การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์
7. การจัดทํารายงานประจําปี ทีเ3 ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7.1 การจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7.2 สาระสําคัญของรายงานประจําปี ครบถ้วน
.x การเสนอรายงานประจําปี ให้คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนพิจารณา
7.4 การเผยแพร่ รายงานประจําปี ให้ผเู ้ กียวข้องทราบ
7.5 การนํารายงานประจําปี (SAR) ไปใช้ประโยชน์
8. การจัดให้ มกี ารพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื3อง
l.f สร้างเสริ มแนวความคิดเรื องการประกันคุณภาพการศึกษาทีมงุ่ การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนืองให้เกิดขึ0นกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
l.j การใช้ขอ้ มูลประกอบการพัฒนาการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง
l.x การเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลียนเรี ยนรู ้เพือให้เกิดการพัฒนา
[. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จากสมศ.
รวม

คะแนนเต็ม
10
7
3
10
2

คะแนนทีไ3 ด้
10
7
3
10
2

1
3
1
3
10
2
5
1
1
1
8
4

1
3
1
3
10
2
5
1
1
1
8
4

2
2
10
100

2
2
10
100

สรุ ปภาพรวมของโรงเรี ยน คะแนนทีไ3 ด้ ........100........ คะแนน (คะแนนเต็ม ?WW คะแนน)
ระดับคุณภาพ






ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ งเร่ งด่ วน

คะแนน [W.WW – 100
คะแนน ]Z.WW – 89.99
คะแนน VW.WW – 74.99
คะแนน ZW.WW – 59.99
คะแนน W – 49.99

ข้ อเสนอแนะ : 1. ควรจัดแหล่ งเรี ยนรู ้ เกี ยวกับพื0นที สีเขียวอย่างต่อเนื อง เช่ น ต้นไม้พูดได้ เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ให้กบั นักเรี ยน และเป็ นการเพิมแหล่งเรี ยนรู ้ได้อีก
2. การบริ หารความเสี ยงโรงเรี ยนตระหนักและเห็ นความสําคัญรวมทั0งมีการดําเนิ นการอยู่แล้ว แต่
ควรเพิมในการรวบรวมข้อมูลไว้เป็ นร่ องรอย
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ตารางที3 24 : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั0นพื0นฐาน
ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
10
1.1 การกําหนดมาตรฐานของโรงเรี ยนมีการใช้ขอ้ มูลประกอบ
2
1.2 การกําหนดค่าเป้ าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี0ชดั เจนและเป็ นไปได้
2
f.x องค์ประกอบของคณะกรรมการทีกาํ หนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
2
1.4 การประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี0วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
2
โรงเรี ยนให้ผเู ้ กียวข้องทราบ
1.5 สาระสําคัญทีกาํ หนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี0ทีสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของ
2
โรงเรี ยน
2. การจัดทําแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
20
j.f การศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการทีจาํ เป็ นอย่างเป็ นระบบ
2.5
j.j การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัวชี0วดั ความสําเร็ จชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
4
j.x วิธีดาํ เนิ นการมีหลักวิชา ผลการวิจยั หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์ทีอา้ งอิงได้ เพือนําไปสู่ มาตรฐาน
3.5
การศึกษาของโรงเรี ยน
j.n การกําหนดแหล่งวิทยาการภายนอกทีสนับสนุนทางวิชาการ
1
j.k การกําหนดบทบาทหน้าทีบุคลากรภายในโรงเรี ยนให้รับผิดชอบ
1
j.m การกําหนดบทบาทหน้าทีและแนวทางการมีส่วนร่ วมของบิดา มารดา ผูป้ กครององค์กร
1
ชุมชน ท้องถิน และอืนๆ ให้รับผิดชอบ
j. กําหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2
j.l การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
11
x.f โครงสร้างและระบบการบริ หารงานของโรงเรี ยนชัดเจน ครอบคลุมทุกหน้าที
2
ปฏิบตั งานได้คล่องตัวทันสถานการณ์
3.j คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนได้ทาํ บทบาทหน้าทีตามพ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. jkkw
2
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที j) พ.ศ. jkkn
x.x ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็ นประโยชน์ต่อการ
5
พัฒนาองค์กร บุคลากรและผูเ้ รี ยน
x.n การนําข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
2
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
11
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
0.5
4.2 การจัดทําแผน/ปฏิทินปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรมประจําปี
0.5
n.x การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
3
4.4 การกํากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิ-การประจําปี
3
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4
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คะแนนทีไ3 ด้
10
2
2
2
2
2
20
2.5
4
3.5
1
1
1
2
5
11
2
2
5
2
11
0.5
0.5
3
3
4

ประเด็นการประเมิน
Z. การจัดให้ มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
k.f การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
k.j การนําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
6. การจัดให้ มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
m.f คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
m.j การกําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน
m.x การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
m.n ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
m.k การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์
7. การจัดทํารายงานประจําปี ทีเ3 ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7.1 การจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7.2 สาระสําคัญของรายงานประจําปี ครบถ้วน
.x การเสนอรายงานประจําปี ให้คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนพิจารณา
7.4 การเผยแพร่ รายงานประจําปี ให้ผเู ้ กียวข้องทราบ
7.5 การนํารายงานประจําปี (SAR) ไปใช้ประโยชน์
8. การจัดให้ มกี ารพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื3อง
l.f สร้างเสริ มแนวความคิดเรื องการประกันคุณภาพการศึกษาทีมงุ่ การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนืองให้เกิดขึ0นกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
l.j การใช้ขอ้ มูลประกอบการพัฒนาการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง
l.x การเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลียนเรี ยนรู ้เพือให้เกิดการพัฒนา
[. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จากสมศ.
?W. ผลการทดสอบระดับชาติข2ันพื2นฐาน O-NET
รวม

คะแนนเต็ม
10
7
3
10
2

คะแนนทีไ3 ด้
10
7
3
10
2

1
3
1
3
10
2
5
1
1
1
8
4

1
3
1
3
10
2
5
1
1
1
8
4

2
2
4
6
100

2
2
4
6
100

สรุ ปภาพรวมของโรงเรี ยน คะแนนทีไ3 ด้ ........100........ คะแนน (คะแนนเต็ม ?WW คะแนน)
ระดับคุณภาพ






ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ งเร่ งด่ วน

คะแนน [W.WW – 100
คะแนน ]Z.WW – 89.99
คะแนน VW.WW – 74.99
คะแนน ZW.WW – 59.99
คะแนน W – 49.99

ข้ อเสนอแนะ : ผูต้ รวจได้ให้เสนอแนะเช่นเดียวกับทีเสนอในระดับปฐมวัย
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บทที3 2
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปี
1. การบริ หารจัดการศึกษา
การบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย เป็ นการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM)
เป็ นรู ป แบบการบริ ห ารที มี ก ารกระจายอํานาจบริ ห ารจัดการ เน้ น การมี ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากร และหน่ วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากขึ0น มีการสร้างเครื อข่ายทางการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ทีดี
กับ ชุ ม ชน ให้ ค วามสําคัญ และความจําเป็ นของระบบฐานข้อมู ล โดยนําเทคโนโลยีม าใช้ในการบริ ห ารจัดการ
ใช้แนวคิดการพัฒนาเชิ งระบบของเดมิง (PDCA) รวมทั0งโรงเรี ยนได้ใช้กระบวนการ Continue-Start-Stop และ
หลักการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุ งพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
โครงสร้างการบริ หารงานของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยแบ่ง เป็ น 4 ฝ่ าย คือ
1. ฝ่ ายการเงินและงบประมาณ
2. ฝ่ ายการจัดการทัว ไป
3. ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนา
4. ฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล
เมือเปรี ยบเทียบโครงสร้างปกติของโรงเรี ยนเอกชนสามัญศึกษาโดยทัว ไป ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการจัดการทัว ไป
คือ ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการศึกษาและพัฒนา คือ ผูอ้ าํ นวยการ และฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล ดูแล
เรื องแผนงานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร รวมทั0งการรับสมัครครู และนักเรี ยน ดังนั0นโรงเรี ยนจึงมีรูปแบบการ
บริ หารที ส อดคล้องกับ ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน ดังจะเห็ นได้ในโครงสร้ างการบริ ห าร
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยทีปรากฏในแผนภูมิโครงสร้าง ดังนี0
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หัวหน้ าระดับอนุบาล

ม.4 - ม.6

ม.1 - ม.3

ป.3 - ป.6

อนุบาล - ป.2

ผู้ช่วยกิจการนักเรี ยน

ผู้ช่วยกิจการนักเรี ยน

ผู้ช่วยกิจการนักเรี ยน

ผู้ช่วยงานวิชาการ

ผู้ช่วยงานวิชาการ

ผู้ช่วยงานวิชาการ

หัวหน้ าระดับประถมศึกษา

ผู้บริหารฝ่ ายการเงิน
และงบประมาณ

เครื อข่ายผู้ปกครอง

- ประสานงานโครงการ
ดนตรี
- ประสานงานนักเรี ยน
แลกเปลีย" นต่างประเทศ
แผนการเรียน
- ตารางสอน

บริ การทางการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ด้ านวิชาการ

ผู้จดั การ

ผู้อํานวยการโรงเรี ยน

งานคุณลักษณะ
งานระดับชั 0น - ช่วงชัน0
งานปกครอง

งานวิจยั
งานประกันคุณภาพ
งานแนะแนว

งานยุวกาชาด

งานสภานักเรี ยน

งานสังคมสงเคราะห์

- สื"อการเรี ยนการสอน

พัฒนาประสานงาน
วิชาการ
- หนังสือแบบเรี ยน

นิเทศการสอน

วัดและประเมินผล

ผู้ชว่ ยงานวิชาการ

- งานวันวิชาการ
- 1 ดนตรี 1 กีฬา
1ศิลปะ

งานโครงการพิเศษ
- งานนิทรรศการ

โครงการแหล่งเรี ยนรู้

งานค่าย

กิจกรรมส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ที"มีผ้ เู รี ยน
เป็ นผู้ริเริ" ม

ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการอาวุโส
ด้ านกิจกรรมพิเศษ

รถโรงเรี ยน

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

งานสารสนเทศ

งานจราจรในโรงเรี ยน

อาคารสถานที"

ความปลอดภัย

ห้ องสมุด
สื"อประชาสัมพันธ์
วารสารโรงเรี ยน
งานสารบรรณ
ห้ องพยาบาล

e-center
วัสดุอปุ กรณ์การศึกษา

website
งานทะเบียน

งานธุรการ

โสตทัศนูปกรณ์

ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส
ด้ านธุรการและอาคารสถานที"

ผู้บริ หารฝ่ ายบุคลากร
และจิตตาภิบาล

คณะอนุกรรมการวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ด้ านธุรการบริ การ นายทะเบียนโรงเรี ยน

สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการอาวุโส
ด้ านกิจการนักเรี ยน

ผู้ประสานงานการศึกษาอุร์สลุ ิน

คณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน

ผู้เชี"ยวชาญพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส
ด้ านวิชาการ

สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย

ผู้รับใบอนุญาต

วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ
ปรัชญาของโรงเรี ยน

2. ปรัชญา วิสัย ทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรี ยน
2.1 ปรัชญา
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน คือ
อบรมเสริ มคนให้ครบ
ประสบธรรมอันสู งส่ ง
ปั ญญาแตกฉานมัน คง
เสริ มส่ งเป็ นคนจนสมบูรณ์
หลักการพื0นฐานของการศึ กษาอุร์สุลินอยู่ทีว่ามนุ ษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศกั ดิ@ศรี ดังนั0นการจัดการศึ กษา
ต้องสะท้อนคุณค่าอันสู งส่ งยิงนี0 ด้วยการให้ความสําคัญของการเคารพในศักดิ@ศรี รักและเอาใจใส่ นกั เรี ยนแต่ละคน
และสอนให้นกั เรี ยนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเองและเคารพในคุณค่าและศักดิ@ศรี ของบุคคลอืนๆ เพือให้บรรลุถึง
ความจริ งอันนี0ภาคปฏิบตั ิเป็ นหัวใจสําคัญ
โรงเรี ยนเน้นศักดิ@ ศรี ของความเป็ นหญิ ง การเคารพและให้เกี ยรติแก่สตรี และการช่ วยเหลื อสตรี ทีถูกกดขี
ข่มเหง และเป็ นทาสของสังคม
โรงเรี ยนให้ความสําคัญกับการอบรมกิ ริยามารยาทที งดงามของกุลสตรี ไทย ความนุ่ มนวลในกิ ริยา วาจา
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
โรงเรี ยนมุ่งเน้นความมี ระเบี ยบวินัยในตนเอง ความซื อสัตย์สุ จริ ต ตรงต่อเวลา อดทน การรู ้ จกั รั กษา
ความสะอาด การประหยัดและอดออม ทั0งนี0 โดยอาศัยคุณธรรมเหล่านี0 นาํ สู่ ไปความไม่เห็นแก่ตวั และอิสรภาพที
แท้จริ งจากกิเลสต่างๆ อันจะทําให้สามารถรับใช้ผอู ้ ืนได้
โรงเรี ยนต้องการให้ศาสนาเป็ นพื0นฐานและเป็ นแกนกลางของพัฒนาการทางจิตวิญญาณอันนําสู่ ทศั นคติใน
การเลือกตัดสิ นใจและปฏิบตั ิ อย่างมีหลักการและคุณธรรมเป็ นทีต0 งั
การศึกษาของโรงเรี ยนมุ่งเน้นความรู ้คู่คุณธรรม ซึ งหมายถึง ภารกิจในการส่ งเสริ มความเจริ ญงอกงามทาง
สติปัญญาของนักเรี ยน ในการแสวงหาความรู ้ ความจริ ง การใฝ่ รู ้ และเปิ ดใจต่อการพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าอยู่
เสมอ
2.2 วิสัยทัศน์
ศิษย์มาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยปฏิบตั ิเซอร์ เวียมในวิถีชีวิต
ด้วยศักดิ@ศรี ความเป็ นสตรี ทีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู ้
วิสั ย ทัศ น์ ข องโรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิท ยาลัย ดังระบุ ข ้างต้น มี รากฐานมาจากจิ ตตารมณ์ ข องท่ านนัก บุ ญ
อัญ จลา เมริ ชี ผูส้ ถาปนาคณะอุ ร์สุ ลิ น เมื อ ค.ศ. 1535 ผูซ้  ึ งเน้นการให้ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ เด็ ก หญิ ง และสตรี ด้วย
กระบวนการทีเหมาะสมแก่กาลเวลา เพือความเป็ นกุลสตรี ทีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู ้
ดังนั0นวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย ในปั จจุบนั จึงครอบคลุมถึงนโยบาย ดังนี0
(1) มุ่งมัน ให้ความมีคุณธรรมเป็ นวิถีชีวิตของทุกๆฝ่ าย ทีประกอบกันเป็ นโรงเรี ยน โดยเฉพาะคุ ณธรรม
“เซอร์ เวียม” อันเป็ นอุดมคติของศิษย์อุร์สุลิน
(2) มุ่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพือให้วชิ าการทีเป็ นเลิศช่วยนําสู่ ความเป็ นมนุษย์ทีเป็ นเลิศด้วยมุ่งหวังว่า
สตรี ทีมีการศึกษาสู ง มีวจิ ารณญาณทีเทียงธรรม กว้างไกล จะช่วยสร้างสรรค์สังคมได้
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(3) มุ่งพัฒนาโรงเรี ยนให้กา้ วทันความก้าวหน้าของโลกด้านเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร เพือการเรี ยนรู ้
ทีทนั สมัย การบริ หารทีคล่องตัวและการรู ้บทบาทของเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวติ มนุษย์
(4) มุ่งระดมความร่ วมมือของทุกฝ่ ายในการร่ วมบําเพ็ญประโยชน์เพือสังคม ทั0งเพือประโยชน์สุขของผูอ้ ืน
ทีตอ้ งการความช่วยเหลือและเพือหล่อหลอมนักเรี ยนให้มุ่งเสี ยสละเพือผูอ้ ืน
2.3 เป้ าหมาย
เป้ าหมายการศึกษาของโรงเรี ยนประจําปี การศึกษา 2556 - 2560 คือ การนํานักเรี ยนสู่ การเรี ยนรู ้ ทีแท้จริ ง
เพือชีวติ ทีดีงาม มีคุณค่าและความหมาย โดยจะดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ@ 5 ประการ ดังต่อไปนี0
1. รั ก ษาสถานภาพของโรงเรี ยนที เป็ นโรงเรี ยนไทยแห่ ง ความเป็ นเลิ ศ ด้ ว ยการจัด การศึ ก ษาตาม
อัต ลัก ษณ์ ก ารศึ ก ษาคาทอลิ ก บนรากฐานของการศึ ก ษาอุ ร์สุ ลิ น ตามจิ ตตารมณ์ ข องนัก บุ ญ อัญ จลา ผู ส้ ถาปนา
คณะอุร์สุลิน
2. พัฒนาการศึ กษาสู่ การเรี ยนรู ้ ทีแท้จริ ง เพือพัฒนานักเรี ยนสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ทีส มบู รณ์ ด้วยคุ ณ ค่าชี วิต
“เคารพ รัก รับใช้ ซื อสัตย์ และมุ่งความเป็ นเลิ ศ” รวมทั0งมีทกั ษะชี วิตและทักษะที จาํ เป็ นสําหรับศตวรรษที 21
เพือนักเรี ยนมีชีวติ ทีงดงาม มีคุณค่าและความหมาย
3. สร้างความเปลียนแปลงทีเห็นได้อย่างชัดเจนในพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัด
และรายงานผลการเรี ยนรู ้ ภายใต้แนวคิด “สอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ได้มากขึ0น”
4. พัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรให้เป็ นกลไกของการเปลี ยนแปลงโดยทีทศั นคติ และพฤติกรรม การ
ปฏิบตั ิของผูใ้ ห้การศึกษาอบรม อยูใ่ นทิศทางเดียวกันตรงตามเป้ าหมายอย่างชัดเจน ด้วยการใช้ Mater Dei Learning
Cycle ซึ งให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู ้ การไตร่ ต รอง และการให้ ข ้อ มู ล ป้ อ นกลับ (Motivation,
Reflection, Feedback) เชิดชูผลงานสร้างสรรค์ และผูก้ ระทําคุณงามความดี
5. ทํางานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ ายในชุ มชนโรงเรี ยน โดยเฉพาะผูป้ กครอง นักเรี ยนเก่าและโรงเรี ยนสังกัด
สภาการศึกษาคาทอลิ ก ในการให้การศึกษาอบรมแก่นกั เรี ยน และการพัฒนาและเปลี ยนแปลงโรงเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ เป็ นขั0นตอน และมีความยัง ยืน
2.4 พันธกิจ
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยเป็ นโรงเรี ยนไทยแห่ งความเป็ นเลิ ศ ทีมุ่งพัฒนานักเรี ยนผูเ้ ป็ นศิษย์มาแตร์ เดอี
ให้เป็ นกุลสตรี ไทยทีเป็ นผูน้ าํ รู ้จกั แสวงหาความจริ ง และใช้ชีวิตในสังคมทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง
โดยมีจิตตารมณ์ เซอร์ เวียมและปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นวิถีในการดํารงชี วิตได้อย่างมี ความสุ ข โดยกําหนด
พันธกิจไว้ 4 ประการ คือ
1. พันธกิจด้านหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนบนพื0นฐานของเสรี ภาพแห่งความรัก
2. พันธกิจด้านชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของครู (Professional Learning Community)
3. พันธกิจด้านการบริ หารจัดการปั จจัยพื0นฐานอย่างยัง ยืนและประหยัด
4. พันธกิจด้านชุมชนแห่งอิสรภาพ ความรักและรับใช้
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2.5 อัตลักษณ์ โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรี ยน คือ เซอร์ เวียม เพียงคําเดียวทีทาํ ให้โรงเรี ยนมุ่งสร้างคุณลักษณะของนักเรี ยนให้มี
จิตตารมณ์ แห่ งการรักและรับใช้ การเป็ นพลเมืองผูร้ ับผิดชอบต่อสังคมและโลก มีมโนธรรมทีเทียงตรง มีความ
สงบ มัน คง มีสติ และเข้มแข็งในจิตใจ และจิตวิญญาณ
2.6 เอกลักษณ์ ของโรงเรียน
“ SERVIAM ” เซอร์ เวียม เป็ นเอกลักษณ์ของการเป็ นผูร้ ักและรับใช้ทีมีอยูใ่ นนักเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
ทุกคน
3. แนวทางการพัฒ นาการจัดการคุณภาพการศึกษา
ปี การศึกษา 2558 เป็ นปี ที x ของการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน ปี 2556 -2560 ดังนั0นเพือให้การ
ดําเนิ นงานบรรลุผลตามเป้ าหมายทีกาํ หนด โรงเรี ยนจึงตั0งเป้ าหมายความสําเร็ จให้เกิดความต่อเนื องเป็ น x ปี แทน
การกําหนดเป็ นรายปี โดยใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี0 และ มาตรฐานการศึกษา
ขั0นพื0นฐาน จํานวน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี0 ตามทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนด เป็ นแนวทางดําเนินการ ดังนี0
ตารางที3 25 : มาตรฐาน/ตัวชี2วดั และค่ าเป้ าหมายความสํ าเร็จ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ลําดับที%

ค่ าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

มาตรฐาน / ตัวชี'วดั

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที% 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
1.1 มีน าํ หนัก ส่วนสูง เป็ นไปตามเกณฑ์
1.2 มีทกั ษะการเคลื#อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี#ยงต่อภาวะที#เสี# ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และ
สิ# งเสพติด
มาตรฐานที% 2 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านอารมณ์ และจิตใจ
2.1 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกที#ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมัน# ใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื#นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื#อนไหว และรัก
ธรรมชาติ
มาตรฐานที% 3 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสังคม
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื#อฟังคําสัง# สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
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90
90
90
90

91
91
91
91

92
92
92
92

90
90
90
90

92
92
92
92

94
94
94
94

90

92

94

ลําดับที%

ค่ าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
90
92
94
90
92
94
90
92
94

มาตรฐาน / ตัวชี'วดั

3.2 มีความซื#อสัตย์ สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทํางานกับผูอ้ ื#นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที#ตน
นับถือ
มาตรฐานที% < เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญา
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ#งรอบตัว ซักถามอย่างตังใจ และรักการ
90
เรี ยนรู ้
4.2 มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี# ย วกั บ สิ# งต่ า งๆ ที# เกิ ด จาก
90
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที#เหมาะสมกับวัย
90
4.4 มี ทั ก ษ ะ ก ระ บ วน ก ารท างวิ ท ยาศาส ตร์ แ ล ะ
90
คณิ ตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
90
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที% 5 ครู ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าทีอ% ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
90
การศึ ก ษาปฐมวัย และสามารถนํามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
จัดประสบการณ์
5.2 ครู จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ที# ส อดคล้อ งกับ
90
หลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัยและสามารถแผนการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ที# ห ลากหลาย สอดคล้อ งกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครู บริ หารการจัดชันเรี ยนที#สร้างวินยั เชิงบวก
90
5.4 ครู ใ ห้สื# อและเทคโ นโ ลยีที# เหมาะสมสอดคล้อ งกับ
90
พัฒนาการของเด็ก
5.5 ครู ใ ช้เครื# อ งมื อ วัดและประเมิ น พัฒนาการของเด็ ก
90
อย่างหลากหลาย และสรุ ป รายงาน ผลการพัฒนาของ
เด็กแก่ผปู ้ กครอง
5.6 ครู วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที#ตนรับผิดชอบ
90
และใช้ผลในการปรับการจัด
5.7 ครู จดั สิ# งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ไ ด้ตลอดเวลา
90
5.8 ครู มีปฏิสมั พันธ์ที#ดีกบั เด็กแลผูป้ กครอง
90
5.9 ครู มีวุฒิแ ละความรู ้ความสามารถใ นด้านการศึ ก ษา
90
ปฐมวัย
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92

94

92

94

92
92

94
94

92

94

92

94

92

94

92
92

94
94

92

94

92

94

92
92
92

94
94
94

ลําดับที%

มาตรฐานที% 6

มาตรฐานที% 7

มาตรฐานที% 8

ค่ าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
5.10 ครู จัด ทํา สารนิ ท ัศน์ แ ละนํ า มาไตร่ ต รองเพื# อ ใ ช้
90
92
94
ประโยชน์ใ นการพัฒนาเด็ก
ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ% ย่ างมี
5
5
5
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู ้บ ริ ห ารเข้าใ จปรั ช ญาและหลัก การจัด การศึ ก ษา
5
5
5
ปฐมวัย
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิดริ เริ# มที#
4
5
5
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริ ห ารใช้ห ลัก การบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ วมและใ ช้
5
5
5
ข้อ มู ล การประเมิ น ผลหรื อ การวิจัยเป็ นฐานคิ ดทังด้าน
วิชาการและการจัดการ
6.4 ผู ้บ ริ ห ารสามารถจัด การศึ ก ษาใ ห้ บ รรลุ เป้ าหมาย
5
5
5
ตามที#กาํ หนดไว้ใ นแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
5
5
5
มีประสิ ทธิภาพ
6.6 ผูบ้ ริ ห ารใ ห้ค าํ แนะนํา คําปรึ ก ษาทางวิช าการและ
4
5
5
เอาใจใ ส่ ก ารจัดการศึ ก ษาปฐมวัยเต็มศัก ยภาพและเต็ม
เวลา
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการ
5
5
5
ศึกษาปฐมวัย
แนวการจัดการศึกษา
5
5
5
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่
4
5
5
การปฏิบตั ิไ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.2 มี ระบบกลไกให้ผูม้ ี ส่ วนร่ วมทุ ก ฝ่ ายตระหนัก และ
4
5
5
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิ จกรรมเสริ มสร้ างความตระหนัก รู ้ แ ละเข้าใ จ
4
5
5
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้ างการมี ส่ วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมื อ กับ
5
5
5
ผูป้ กครอง ชุมชนและท้องถิ#น
7.5 จัดสิ# งอํานวยความสะดวกเพื# อ พัฒนาเด็ก อย่างรอบ
5
5
5
ด้าน
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
5
5
5
ตามทีก% าํ หนดในกฎ
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
5
5
5
มาตรฐาน / ตัวชี'วดั
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ค่ าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
8.2 จัดทําและดําเนิ นการตามแผนพัฒนาการศึ ก ษาของ
5
5
5
สถานศึ กษาที# มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา
ของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
4
4
5
บริ หารจัดการ
8.4 ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายใน
4
5
5
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไป
4
5
5
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื#อง
8.6 จัดทํารายงานประจํา ปี ที# เป็ นรายงานการประเมิ น
5
5
5
คุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที% 9 สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ าง ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้
5
5
5
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้
9.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพื#อ พัฒนาการเรี ยนรู ้ ของเด็ก และ
4
5
5
บุคลากรในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายใน
5
5
5
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที#เกี#ยวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานทีC% D การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
5
5
5
วิสัยทัศน์ และจุดเน้ นของการศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโ ครงการ กิ จกรรมที# ส่ งเสริ มให้เด็กบรรลุตาม
5
5
5
เป้ าห มาย ป รั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ และจุ ด เน้ น การจั ด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
5
5
5
มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
มาตรฐานที% 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
5
5
5
การศึกษาเพื%อยกระดับคุณภาพให้ สูงขึน'
11.1 จัด โ ครงการ กิ จกรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ตาม
5
5
5
นโยบาย เกี#ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
5
5
5
ลําดับที%

มาตรฐาน / ตัวชี'วดั
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ตารางที3 26 : ตารางแสดงมาตรฐานและค่ าเป้าหมายมาตรฐาน/ตัวชี'วดั ระดับการศึกษาขั'นพื'นฐาน
ลําดับที%

ค่ าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

มาตรฐาน / ตัวชี'วดั

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที% 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด% แี ละมีสุนทรียภาพ
1.1 มี สุ ขนิ สั ย ใ นการดู แ ลสุ ขภาพและออกกํ า ลั ง กาย
สมํ#าเสมอ
1.2 มีน าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.3 ป้ อ งกัน ตนเองจากสิ# งเสพติ ด ใ ห้ โ ทษและหลี ก เลี# ยง
ตนเองจากสภาวะที# เสี# ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็ น คุ ณ ค่ าใ นตนเอง มี ค วามมั#น ใ จ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที#ดีและให้เกียรติผอู ้ ื#น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที% 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ% งึ ประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที#พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอืออาทรผูอ้ ื#นและกตัญ[ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที#แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ# งแวดล้อม
มาตรฐานที% 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง
3.1 มี นิ สัยรัก การอ่านและแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื# อต่างๆ รอบตัว
3.2 มี ทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตังคําถามเพื#อ
ค้นคว้าหาความรู ้เพิ#มเติม
3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี#ยนความคิดเห็นเพื#อการ
เรี ยนรู ้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีใ นการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลงาน

90
90

91
91

92
92

85

86

87

90

91

92

90

91

92

90
90

91
91

92
92

90
90
90
90
85
90

91
91
91
91
86
91

92
92
92
92
87
92

90

91

92

90

91

92

90

91

92

90

91

92

หมายเหตุ : มาตรฐานที 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรี ยภาพ 1.3 ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลียงตนเองจาก
สภาวะทีเสี ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ ในกรณี ของสิ งเสพติดโรงเรี ยนมุ่งมัน ให้เป็ นร้อยละ 100
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ลําดับที%

มาตรฐาน / ตัวชี'วดั

มาตรฐานที% <

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิด
สร้ างสรรค์ ตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติ สมเหตุผล
4.1 สรุ ปความคิดจากเรื# องที#อ่าน ฟัง และดู และสื# อสารโดย
การพูดหรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแ ก้ปั ญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของ
ตนเอง
4.3 กําหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโ ดยมี
เหตุผลประกอบ
4.4 มี ค วามคิ ด ริ เริ# ม และสร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยความ
ภาคภูมิใ จ
มาตรฐานที% G ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ% าํ เป็ นตามหลักสู ตร
\.] ผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไป ตาม
เกณฑ์
\._ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสู ตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไป
ตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที% H ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่ วมกับผู้อื%นได้ และมีเจตคติทดี% ตี ่ ออาชีพสุ จริต
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
6.2 ทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน# พัฒนางาน และภูมิใ จใน
ผลงานของตนเอง
6.3 ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื#นได้
6.4 มี ความรู ้สึ ก ที# ดีต่ออาชี พสุ จริ ตและหาความรู ้เกี# ยวกับ
อาชีพที#ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที% I ครู ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าทีอ% ย่ างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
7.1 ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้
ทั ก ษะกระบวนการ สมรรถนะและคุ ณ ลัก ษณะที# พึ ง
ประสงค์
7.2 ครู มีก ารวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล และใช้ขอ้ มู ล
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื#อพัฒนาศักยภาพของ
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ค่ าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
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ค่ าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

มาตรฐาน / ตัวชี'วดั
ผูเ้ รี ยน
`.a ครู อ อกแบบและจัด การเรี ยนรู ้ ที# ส นองตอบความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครู ใ ช้สื# อ และเทคโ นโ ลยีที# เหมาะสมผนวกกับ การนํา
บริ บ ทและภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ# น มาบู ร ณาการใ นการ
จัดการเรี ยนรู ้
7.5 ครู มีก ารวัด และประเมิ น ผลที# มุ่งเน้ น การพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที#หลากหลาย
7.6 ครู ใ ห้ ค ํา แนะนํา คําปรึ ก ษา และแก้ไ ขปั ญ หาใ ห้ แ ก่
ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอ
ภาค
7.7 ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ใ นวิชา
ที#ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครู ป ระพฤติ ป ฏิ บ ั ติ ต นเป็ นแบบอย่า งที# ดี และเป็ น
สมาชิกที#ดีของสถานศึกษา
7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที#ไ ด้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ
ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ% ย่ างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิดริ เริ# มที#เน้น
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2 ผู ้บ ริ ห ารใ ช้ห ลัก การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มและใ ช้
ข้อ มูล ผลการประเมิ นหรื อ ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้าน
วิชาการและการจัดการ
8.3 ผู ้บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจัด การการศึ ก ษาใ ห้ บ รรลุ
เป้ าหมายตามที#กาํ หนดไว้ใ นแผนปฏิบตั ิการ
8.4 ผูบ้ ริ หารส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอํานาจ
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หาร
การจัดการศึกษา
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
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มาตรฐานที% K

คณ ะกรรมการสถาน ศึ กษา และผู้ ปกครอง ชุ มชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที%อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึ ก ษารู ้ แ ละปฏิ บ ัติห น้าที# ตามที#
ระเบียบกําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึ ก ษากํา กับ ติ ด ตาม ดู แ ล และ
ขับเคลื#อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็ จ
ตามเป้ าหมาย
9.3 ผูป้ กครองและชุ มชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมใ นการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานทีC% D สถานศึ กษามี การจัด หลัก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
10.1 หลัก สู ตรสถานศึ ก ษาเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
ท้องถิ#น
10.2 จัดรายวิชาเพิ#มเติมที# หลากหลายให้ผูเ้ รี ยนเลือ กเรี ยน
ตามความถนัด ความสามารถและ ความสนใจ
10.3 จัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที# ส่ งเสริ มและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใ จ
ของผูเ้ รี ยน
10.4 สนับสนุ นให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที#ใ ห้ผูเ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้ไ ด้ดว้ ยตนเอง
10.5 นิ เทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างสมํ#าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแ ลช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนที# มีป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที% 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที%
ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้อ งเรี ยน ห้องปฏิ บ ัติการ อาคารเรี ยนมัน# คง สะอาด
และปลอดภัย มี สิ# งอํา นวยความสะดวกพอเพี ยง อยู่ใ น
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื# น และมีแ หล่งเรี ยนรู ้
สําหรับผูเ้ รี ยน
11.2 จัดโ ครงการ กิ จกรรมที# ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
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มาตรฐาน / ตัวชี'วดั

มาตรฐานที% 11 11.3 จัดห้องสมุดที#ใ ห้บริ การสื# อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที# เอื อ ใ ห้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองและ/หรื อ เรี ยนรู ้ แ บบมี
ส่วนร่ วม
มาตรฐานที% 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก% าํ หนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จั ด ทํ า แ ล ะดํ า เนิ น ก ารตามแ ผน พั ฒ น าก ารจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาที#มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ส ารสนเทศในการ
บริ หารจัดการเพื#อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณภาพภายใ นตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื#อง
12.6 จัด ทํา รายงานประจํา ปี ที# เป็ นรายงานการประเมิ น
คุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที% 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษา
เป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโ ยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท งั ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื#อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทังผูท้ ี#เกี#ยวข้อง
13.2 มี ก ารแลกเปลี# ยนเรี ยนรู ้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรภายใ น
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที#เกี#ยวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที% 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้ น
14.1 จั ด โ ครงการ กิ จ กรรมที# ส่ ง เสริ มใ ห้ ผู้เรี ยนบรรลุ
เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดําเนิ น งานส่ งเสริ มใ ห้ผูเ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
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ค่ าเป้าหมายความสําเร็จ (ร้ อยละ/ระดับทีไ% ด้ )
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

มาตรฐาน / ตัวชี'วดั

มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที% 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
15.1 จัดโ ครงการ กิ จกรรมพิ เศษเพื# อ ตอบสนองนโ ยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

5
5

5
5

5
5

5

5

5

เพือให้เป็ นไปตามค่าเป้ าหมายความสําเร็ จโรงเรี ยนจึงได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ทีประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยดําเนินการตามแผนทีกาํ หนดไว้ ซึ งผลจากการดําเนินการปรากฎในบทที 3
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บทที3 G
ผลการพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปี
โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2558 เพือให้บรรลุความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาโรงเรี ยนประจําปี 2556 – 2560 เป็ นแผนแม่บท ซึ งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึ กษาชาติ มาตรฐานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก (สมศ.) และ มาตรฐานการศึ กษาตามกฎกระทรวงฯ ซึ ง
ประกอบด้วยมาตรฐานการศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย รวมทั0งหมดจํานวน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่ งชี0 ซึ งแบ่ งออกเป็ น
4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านการเรี ยนการสอน มาตรฐานด้านการบริ หารและจัด
การศึกษา มาตรฐานด้านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ และมาตรฐานคุ ณภาพการศึกษาขั0นพื0นฐาน พ.ศ. 2554
รวมทั0งหมดจํานวน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี0 ซึ งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา และ
มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม โดยมีการดําเนินงาน ดังนี0

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที3 1 เด็กมีพ ฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ย นจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน และ กิ จกรรมเสริ ม ต่ า งๆ เพื อให้ ผู เ้ รี ย นบรรลุ ต ามตัวบ่ ง ชี0 ของ
มาตรฐานที 1 โดยดําเนินการดังนี0
1.1 มีน0 าํ หนัก ส่ วนสู ง เป็ นไปตามเกณฑ์
โรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มและให้ความสําคัญในด้านพัฒนาการเด็กทางร่ างกายให้เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยมี
การออกกําลังกายตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ การฝึ ก Brain-gym และการออกกําลังกายตามจังหวะเพลง โดยตัวแทน
ของนักเรี ยนแต่ละห้องสลับกันขึ0นเวทีทุกๆวัน นักเรี ยนจึงมีโอกาสเป็ นผูน้ าํ กันทุกคนและในคาบเวลา Home-Room
ทุกวันศุกร์ นักเรี ยนจะได้ฝึกโยคะในท่าต่างๆทีเหมาะกับนักเรี ยนอนุ บาล มีการเล่นกลางแจ้งในเวลาพักเช้าและพัก
กลางวัน และยังมีคาบเรี ยนพลศึกษา นาฏศิลป์ ในเวลาบ่าย ซึ งแต่ละห้องมีโอกาสเรี ยนสัปดาห์ละ f ครั0ง ในส่ วน
ของโภชนาการ โรงเรี ยนให้ความสําคัญกับ การบริ โภคอาหารที ไม่ หวานจัด จัดให้นักเรี ยนดื ม นมจืดและจํากัด
ปริ มาณความหวานในอาหารทีบริ การให้แก่นกั เรี ยน รวมทั0งฝึ กให้นกั เรี ยนรับประทานผักและผลไม้ โดยจัดให้มี
การประเมิ นพัฒนาการทางร่ างกายของเด็กด้วยการชังนํ0าหนัก และวัดส่ วนสู ง ภาคเรี ยนละ 2 ครั0ง ในกรณี ทีเด็ก
นักเรี ยนมี พฒั นาการทางร่ างกายไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทางโรงเรี ยนจะมี การพบผูป้ กครองเป็ นรายบุ คคล เพือการ
ช่วยเหลือกันร่ วมกันระหว่างบ้านและโรงเรี ยน
1.2 มีการฝึ กทักษะการเคลื#อนไหวตามวัย
นอกจากกิจกรรมทีนกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรตามทีกล่าวมาในข้างต้น ซึ งเป็ นกิจกรรมการฝึ กทักษะ
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การเคลื# อ นไหวแล้ว ยังมีการพัฒนากล้ามเนื0 อเล็กและกล้ามเนื0 อใหญ่ โดยการบู รณาการเข้าไปในหน่ วยการเรี ยน
ต่างๆ และทักษะเหล่านี0ได้นาํ มาใช้อย่างสนุกสนานและมีความสุ ขร่ วมกับผูป้ กครอง เพือนๆ คุณครู ในกิจกรรมวัน
Family Day จัดขึ0นในวันเสาร์ ที 15 สิ งหาคม 2558 และวันกีฬาสี อนุบาล จัดขึ0นในวันเสาร์ ที 30 มกราคม 2559
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง “ตัวเรา” ทีนกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกียวกับการดูแลสุ ขภาพของตนเอง และส่ งเสริ ม
ปลูกฝังให้นกั เรี ยนรู ้จกั การรักษาสุ ขอนามัยของตนเอง โดยแนะนํานักเรี ยนในการดูแลสุ ขนิ สัยในด้านความสะอาด
เช่ น การอาบนํ0า การแปรงฟั น และ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากการเข้าห้องนํ0าทุกครั0ง การ
บ้วนปากและการแปรงฟั นหลังรับประทานอาหาร และยังมีกิจกรรม“วันสุ ขอนามัย” โดยผูป้ กครองอาสาเป็ นผูจ้ ดั
ซึ งแบ่งฐานการเรี ยนรู ้ เป็ น 4 ฐาน คื อ ฐานที 1 “ฟ ฟั น For Kids” เรี ยนรู ้ เกี ยวกับการแปรงฟั นให้ถูกวิธี ฐานที 2
“หนู นอ้ ยมือสะอาด” เรี ยนรู ้เกี ยวกับการล้างมือตามขั0นตอนให้ถูกวิธี ฐานที 3 “โรงเรี ยนแสนสุ ข” เรี ยนรู ้เกี ยวกับ
การดูแลความปลอดภัยของตนเอง และฐานที4 “สําราญ สบายใจ” เรี ยนรู ้เกียวกับการเข้าห้องนํ0าอย่างถูกวิธี ทั0งแบบ
ชักโครกและส้วมซึ ม ซึ งเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิตามสุ ขบัญญัติ 10 ประการ
1.4 หลีกเลียงต่อสภาวะทีเสี ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ งเสพติด
ใน Home-Room ทุกวันจะมีการตรวจสุ ขภาพเบื0 องต้นของนักเรี ยนได้แก่การวัดอุณหภูมิของร่ างกาย
การตรวจเล็ บ ตรวจมื อ ตรวจผม และการกระตุ ้น ให้ ดื ม นํ0าสะอาดอย่า งสมํา เสมอ ใช้ แ ก้ว นํ0าส่ ว นตัว ไม่
รับประทานอาหารโดยใช้จานช้อนร่ วมกับผูอ้ ืน มีผา้ ปิ ดจมูกเมือเป็ นหวัดไอ-จาม เพือทีจะไม่แพร่ เชื0อไปยังผูอ้ ืน มี
การฉี ดวัคซี นเพิมภูมิคุม้ กัน และแนะนําการเล่นเครื องเล่นต่างๆร่ วมกับผูอ้ ืนเพือลดอุบตั ิเหตุอนั ตรายจากการเล่น
และสอนให้รู้จกั หลี กเลี ยงการเสี ยงต่ออุบตั ิ เหตุ ในด้านต่างๆ หลี กเลี ยงสิ งเสพติดอย่างเหมาะสมที ควรได้เรี ยนรู ้
และทีสําคัญ คือ การไม่โต้ตอบ หรื อรับของจากคนแปลกหน้า โดยการติดโปสเตอร์ ตามห้องเรี ยนและการชมวิดิ
ทัศน์
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนิ นงาน พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 85.83 มีน0 าํ หนัก ส่ วนสู ง เป็ นไปตามเกณฑ์
2. นักเรี ยนร้อยละ 95 มีทกั ษะการเคลือนไหวตามวัย
3. นักเรี ยนร้อยละ 98.33 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
4. นักเรี ยนร้อยละ 91.67สามารถหลีกเลียงต่อสภาวะทีเสี ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ งเสพติด
มาตรฐานที3 2 เด็กมีพ ฒ
ั นาการทางด้ านอารมณ์ และจิตใจ
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ย นจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน และกิ จกรรมเสริ ม ต่ างๆ เพื อ ให้ ผู เ้ รี ย นบรรลุ ต ามตัว บ่ ง ชี0 ของ
มาตรฐานที 2 โดยดําเนินการดังนี0
2.1 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง
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โรงเรี ยนจัดให้มีเครื องเล่นสนามเพือให้นกั เรี ยนได้ออกกําลังกาย ฝึ กเล่นร่ วมกันและผ่อนคลายซึ งเป็ น
การช่ วยปรับสมดุลทางอารมณ์ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ สึกดีต่อตนเองในห้องเรี ยน มีของเล่นหลากหลายตามมุมต่างๆ
เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้ จกั อารมณ์ ตนเองเช่ น อารมณ์ สนุ กสนาน เสี ยใจ ผิดหวัง ฝึ กให้รู้จกั แบ่งปั นของเล่น การ
เล่นทําให้นกั เรี ยนมีความร่ าเริ งแจ่มใสทั0งกิจกรรมเสรี ตามมุมและเล่นสนาม นอกจากนั0นครู จดั กิจกรรมให้นกั เรี ยน
ลงมือปฏิบตั ิจริ งเพือให้เกิดความภูมิใจในความสามารถของตน เช่นกิจกรรม ประกอบอาหาร หรื อการแสดงบทบาท
สมมติ ตามหน่วยการเรี ยน
2.2 มีความมัน ใจและกล้าแสดงออก
โรงเรี ย นจัด ให้ มี “เวที ค นเก่ ง ” เพื อ ฝึ กให้ นัก เรี ย นมี ค วามมัน ใจกล้า แสดงออกเป็ นผู น้ ําทํา ท่ า ทาง
ประกอบเพลงให้เพือนปฏิบตั ิตามหลังเคารพธงชาติ ครู สร้างบรรยากาศในชั0นเรี ยนให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมร่ วมกัน
ในการอ่านหนังสื อ การเล่ านิ ท าน หรื อเล่ าประสบการณ์ ที พบเห็ นในชี วิตประจําวัน ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนฝึ กอ่าน
ฝึ กพูดเพือให้เกิดความมัน ใจ รวมทั0งการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนแสดงออกถึงความกตัญgูต่อบุพการี ในวันแม่และ
วันพ่อแห่ งชาติทีนักเรี ยนกล่ าวข้อตั0งใจทีจะทําความดี และฝึ กให้นกั เรี ยนแสดงออกในการร้ องเพลง การท่องคํา
คล้องจองประกอบท่าทาง เป็ นการส่ งเสริ มการกล้าแสดงออกอย่างมีสาระ การจัดประสบการณ์ แบบปฏิ บตั ิการ
ทดลองเป็ นการฝึ กให้นัก เรี ยนนําเสนอสิ งที ได้เรี ยนรู ้ อย่างมี เหตุ ผล นอกจากนี0 การให้นัก เรี ยนนําเสนอสิ งที ได้
สื บ ค้นหาข้อมู ลเกี ยวกับ การเรี ยนรู ้ แบบโครงการ (Project Approach) ทั0งในชั0นเรี ยนและในงานนิ ท รรศการของ
โรงเรี ยนซึ งเป็ นการสร้างความมัน ใจในตนเองและสร้างความเป็ นผูน้ าํ ให้แก่นกั เรี ยน
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ครู จดั กิจกรรมสร้างเสริ มประสบการณ์ให้นกั เรี ยนสามารถควบคุมอารมณ์ผา่ นการเรี ยนรู ้เช่นวิชาศิลปะ
ทีตอ้ งใช้สมาธิ ในการทํางาน กิจกรรมโยคะ เป็ นต้น ในกิจกรรมกลุ่มครู ฝึกให้นกั เรี ยนเข้าใจในเหตุผลของการปฏิบตั ิ
แบบมีกติกา นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้ทีจะไม่เอาแต่ใจตนเอง รู ้จกั การให้ผูอ้ ืนและรู ้จกั การรอคอย ในกิจวัตรประจําวันของ
นักเรี ยนครู จะสอดแทรกความมีวินยั ในตนเองเช่นการเดินตามลําดับแถว การรับนมไปดืม การเติมอาหารเป็ นต้น
นอกจากนี0 ในกิ จกรรมวันปิ ดภาคเรี ยนที ครู ฝึกให้นักเรี ยนรู ้ จกั ควบคุ มตนเองและรู ้ บทบาทของตนในการปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมตามลําดับก่อน-หลัง นักเรี ยนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็ นอย่างดี
2.4 ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหวและรักธรรมชาติ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในวิชาดนตรี ไทย ดนตรี สากลและพลศึกษาวิชาละ 1 คาบต่อ
สัปดาห์ ครู จดั กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ให้นกั เรี ยนทัศนศึกษาธรรมชาติภายในโรงเรี ยนตามหน่วยการเรี ยนรู ้จาก
แผนการจัด ประสบการณ์ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ ต ามหน่ ว ยการเรี ยนเรื อ งธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ มที ค รู จัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ส่ งเสริ ม ให้ นัก เรี ย นรั ก ธรรมชาติ และตระหนัก ถึ งความสํ าคัญ ของสิ งแวดล้อ มในวัน
“สิ งแวดล้อมโลก”
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนิ นงาน พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 100 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง
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2. นักเรี ยนร้อยละ 100 มีความมัน ใจและกล้าแสดงออก
3. นักเรี ยนร้อยละ 99.17 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
4. นักเรี ยนร้อยละ 98.33 ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที3 3 เด็กมีพ ฒ
ั นาการทางด้ านสั งคม
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ย นจัด กิ จกรรมสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ และกิ จกรรมเสริ ม ต่ างๆ เพื อ ให้ บ รรลุ ตามตัวบ่ งชี0 ของ
มาตรฐาน ที 3 โดยดําเนินการดังนี0
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบเชือฟังคําสังสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์
นักเรี ยนได้รับการปลู กฝั งความกตัญgู รู ้ คุณ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ผ่านกิ จกรรมต่างๆที แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสําคัญ ความหมาย พิ ธี ก รรม เช่ น กิ จกรรมวันไหว้ค รู พิ ธีเทิ ดพระคุ ณ แม่ และพิ ธี เทิ ดพระคุ ณ พ่อ เป็ นต้น
นักเรี ยนได้รับการฝึ กมารยาท การทําความเคารพรู ปแบบต่างๆ ได้ฝึกฝนการกราบ การไหว้ การเดิ น การมอบของ
และฝึ กความมีระเบียบวินยั รับผิดชอบต่อตนเอง มาเข้าแถวเคารพธงชาติให้ทนั เวลา เดินเป็ นระเบียบโดยปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง การขึ0นลงบันได และมีการสร้างข้อตกลงและปฏิบตั ิร่วมกันทั0งในห้องเรี ยน สนามเด็กเล่น ห้องสมุด และ
ห้องรับส่ ง นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ส่ งการบ้านทีได้รับมอบหมายในแต่ละวัน เก็บและวางกระเป๋ า รองเท้า
แก้วนํ0า จาน ชาม เข้าทีดว้ ยตนเอง
3.j มีความซื อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
ทุกเช้าวันศุกร์ นกั เรี ยนจะนําเงินมาแบ่งปั นให้ผูท้ ีดอ้ ยโอกาส โดยมีครู ประจําชั0นกระตุน้ และบอกข้อดี
ของการเสี ยสละและนึ กถึงผูอ้ ืน ในวันฉลองพระคริ สตสมภพนักเรี ยนทุกคนได้ร่วมรณรงค์การนําตุ๊กตามาบริ จาค
ให้โรงเรี ยนน้อง คุณครู ได้ส่งเสริ มความซื อสัตย์ในชัว โมงจริ ยธรรมและการใชชี วิตประจําวัน โดยนําเพลงโตไปไม่
โกงทีนกั เรี ยนเต้นออกกําลังในตอนเช้ามาพูดถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมทีนกั เรี ยนควรปฏิบตั ิ
3.3 เล่นและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
นักเรี ยนได้ทาํ กิ จกรรมและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนในกิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดขึ0น เช่ น กิ จกรรมวันวิชาการ
ซึ งปี นี0มุ่งเน้นในประเด็น ใจเมตตาร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเพือนมนุษย์ กิจกรรมวัน Family Day โดยมีผปู ้ กครองเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม ทุ กๆวันเวลาลงสนามเด็กเล่ น นักเรี ยนรู ้ จกั แบ่ งปั นของเล่ นและช่ วยเหลื อเพื อนที ป ระสบ
อุบตั ิเหตุ พาเพือนขึ0นมาห้องพยาบาล ในการเรี ยนรู ้แบบ Project Approach มีการทํางานเป็ นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
ทําให้นักเรี ยนเกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ และการอดทนรอคอย การลําดับก่อนหลัง เปิ ดใจรับฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื น
3.n ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีตนนับถือ
กิจกรรม “มารยาทไทยในวัยเด็ก”เป็ นกิจกรรมทีใช้ปลูกฝังให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิมารยาทไทยได้ถูกต้องตาม
กาลเทศะ เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรมไทยทีแสดงออกถึงความเคารพต่อผูอ้ ืนอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิตนตามศาสนาทีตน
นับถือ นักเรี ยนทีเป็ นคริ สตชนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามคําสอนของพระเยซู เจ้า ในขณะทีนกั เรี ยนพุทธได้เรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และนักเรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้วนั สําคัญและวัฒนธรรมต่างๆร่ วมกัน
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เช่น การสวดมนต์ภาวนาก่อนรับประทานอาหาร การเข้าร่ วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา การร่ วมกิ จกรรมในวัน
เอกลักษณ์ ไทย ซึ งนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ เกี ยวกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี การปฏิ บตั ิ ตนต่อบุ คคลและสถานที ต่างๆ
การละเล่นของไทย รวมถึงอาหารไทยทีควรรู ้จกั
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินพบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 95 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื อฟังคําสังสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์
2. นักเรี ยนร้อยละ 100 มีความซื อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
3. นักเรี ยนร้อยละ 97.5 เล่นและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
4. นักเรี ยนร้อยละ 97.5 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีตนนับถือ
มาตรฐานที3 4 เด็กมีพ ฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญา
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์เพือให้เด็กบรรลุตามตัวบ่งชี0 ท0 งั k ของมาตรฐานที n โดยดําเนิ นการ
ดังนี0
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิงรอบตัว ซักถามอย่างตั0งใจ และรักการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนสร้ างบรรยากาศในชั0นเรี ยนเพือกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
แบบบู รณาการผ่านกิ จกรรมการเคลื อนไหวและจังหวะ กิ จกรรมเสริ ม ประสบการณ์ โดยมี Big Picture และ
Reflection เพื อฝึ กทักษะในการตั0งคําถามและตอบคําถามสิ งที สนใจ นอกจากนั0นเด็กๆได้เรี ยนรู ้ แบบโครงการ
(Project Approach) เรี ยนรู ้สิ งทีสนใจอยากรู ้ และเรี ยนรู ้การสื บค้นด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยความมุ่งมัน
และกิ จกรรมมุ ม ต่างๆในห้องเรี ยนเพื อเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างอิ ส ระ เช่ น มุ ม บล็อค มุ มธรรมชาติ
มุมครัว มุมภาษา มุมคณิ ตศาสตร์
4.2 มีความคิดรวบยอดเกียวกับสิ งต่างๆทีเกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ครู จ ัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ห ลัก การของ See – Judge – Act ด้ ว ยกรอบความคิ ด แบบ
Induction โดยให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ก่อนนําไปสู่ สาระการเรี ยนรู ้ ทําให้เด็กๆเกิดความคิดรวบยอดเหมาะสม
กับวัย
4.3 มีทกั ษะทางภาษาทีเหมาะสมกับวัย
การฝึ กทักษะทางภาษาด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างเด็กกับครู ในช่ วงเริ มต้นกิจกรรมของแต่ละวันใน
หัวข้อเกี ยวกับการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันและเหตุการณ์ พิเศษของแต่ละวัน การเล่าเรื องจากประสบการณ์ เดิ มใน
แต่ละเรื องทีได้เรี ยนรู ้ เป็ นโอกาสทีนกั เรี ยนจะได้นาํ เสนอความคิดและปรับการใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสม
นอกจากนี0 ยงั มี กิจกรรมรักการอ่านเพือฝึ กการอ่านออกเสี ยงให้เด็กฟั งจากหนังสื อที เด็กสนใจ และเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้สนทนาตอบคําถามเกียวกับเรื องราวในหนังสื อ เป็ นการฝึ กทักษะการสื อสารและสะท้อนความคิดและ
ความรู ้สึก นอกจากนี0แล้วยังมีกิจกรรมยืมหนังสื อกลับบ้าน ซึ งเด็กๆสามารถเลือกหนังสื อทีสนใจไปอ่านทีบา้ น
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ร่ วมกับผูป้ กครองเป็ นการสร้างสัมพันธ์ทีดีในครอบครัว
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ครู จ ัด ประสบการณ์ เรี ย นรู ้ แ บบ Project Approach ทํา ให้ เด็ ก ๆได้พ ัฒ นาความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหา และเชื อมโยงกับการใช้ชีวติ จริ ง นอกจากนี0ได้จดั การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรมทีง่ายๆด้วยสื อการเรี ยนรู ้ที
หลากหลาย มี กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ และกิ จกรรมการทดลอง ให้เรี ยนรู ้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รู ้จกั การสังเกต คาดคะเน ลงมือทํา จดบันทึก และนําเสนอได้เหมาะสมกับวัย
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มี ก ารจัด กิ จ กรรมที มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก ได้ แ สดงออกอย่ า งอิ ส ระผ่ า นการคิ ด ริ เริ ม สร้ า งสรรค์ ต าม
จินตนาการของตนเอง ซึ งเด็กๆมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมทีตนเองสนใจอย่างน้อยวันละ 1 - 2 กิจกรรม เช่น
- กิ จกรรมวาดภาพระบายสี สี น0 ํา สี เที ย น สี ดิน สอ ได้แก่ หยดสี เป่ าสี ระบายสี จุ่ ม สี ละเลงสี ด้วยมื อ
- กิจกรรมปั0 น ได้แก่ ปั0 นแป้ ง ปั0 นดินนํ0ามัน
- กิจกรรมประดิษฐ์จากเศษวัสดุต่างๆและของเหลือใช้ ได้แก่ ประดิษฐ์จานกระดาษ ประดิษฐ์กระทงใบตอง
ประดิษฐ์จากแกนกระดาษ ประดิษฐ์จากเศษผ้า
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนิ นงาน พบว่า
f. นักเรี ยนร้อยละ 95 สนใจเรี ยนรู ้สิงรอบตัว ซักถามอย่างตั0งใจ และรักการเรี ยนรู ้
j. นักเรี ยนร้อยละ 92.5 มีความคิดรวบยอดเกียวกับสิ งต่างๆทีเกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนร้อยละ 93.33 มีทกั ษะทางภาษาทีเหมาะสม
4. นักเรี ยนร้อยละ 92.5 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
5. นักเรี ยนร้อยละ 91.67 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที3 5 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ3 ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผ ล
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ย นจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน และ กิ จกรรมเสริ ม ต่ า งๆ เพื อให้ ผู เ้ รี ย นบรรลุ ต ามตัวบ่ ง ชี0 ของ
มาตรฐานที 5 โดยดําเนินการดังนี0
5.1 ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์
ครู ศึก ษาหลักสู ตรปฐมวัย ทําความเข้าใจในปรัญ ญา หลักการ เป้ าหมาย สาระการเรี ยนรู ้ และเชื อมโยง
ความรู ้ ความเข้าใจสู่ การจัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนและการ
เขียนบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลในแบบบันทึกพฤติกรรม และมีการประเมินพัฒนาการตามหัวข้อ
ต่างๆในแบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน ทั0งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ภาคเรี ยนละ
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3 ครั0ง
5.2 ครู จ ัด ทํา แผนการจัด ประสบการณ์ ที ส อดคล้ อ งกับ หลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ครู จดั ทําแผนการจัดประสบการณ์ ตรงตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที
น่าสนใจ กระตุน้ ทักษะกระบวนการคิด เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือกทํากิจกรรมทีสนใจ และ มีสือการเรี ยนรู ้ ใบ
งาน ทีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ครู ท าํ การวิเคราะห์ หลัก สู ตรปฐมวัยและจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ที เน้น นัก เรี ย นเป็ นสําคัญ
ครอบคลุ มพัฒนาการทั0ง 4 ด้าน ผ่านกิ จกรรมรวมพลังสร้ างสรรค์การเรี ยนรู ้ โดยใช้การสอนแบบ MDLC ผ่าน
กระบวนการ See-Judge-Act ทีเป็ นกระบวนการสอนอย่างเป็ นขั0นตอน ทําให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ว่าเรี ยนอะไร
เรี ยนรู ้ได้อย่างไร ซึ งเด็กแต่ละคนจะมีการเรี ยนรู ้ได้แตกต่างกัน และไตร่ ตรองสิ งทีได้เรี ยนรู ้ เพือสรุ ปองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง
5.3 ครู บริ หารการจัดชั0นเรี ยนทีสร้างวินยั เชิงบวก
ครู บริ หารจัดการชั0นเรี ยนด้วยการสร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนให้น่าสนใจ มีมุมการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้อง
ตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ต่างๆ ให้เด็กเกิ ดความอบอุ่น และไว้วางใจ เป็ นการสร้ างสัมพันธภาพทีดีระหว่างครู กบั เด็ก
เปิ ดโอกาสให้เด็กเป็ นผูส้ ร้ างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เพือให้เด็กสามารถปฏิ บตั ิ ตามกติ กาที ตนเองมี ส่วนร่ วม
สร้างให้เด็กมีวินยั ในตนเอง โดยทีทุกคนจะต้องช่วยกันในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรี ยน ห้องอาหาร ห้องนํ0า
และลานเล่น ปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรประจําวันในการเก็บและเรี ยงกระเป๋ า รองเท้าเข้าทีดว้ ยตนเอง ซึ งครู จะแสดงความ
ชืนชมเมือเด็กๆสามารถปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์และมีพฤติกรรมทีเหมาะสม
5.4 ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ครู ใช้สื อการเรี ยนรู ้ ที สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ เพือสร้ างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และให้เด็กมี ส่วนร่ วมในการนําสื อการเรี ยนรู ้ ต่างๆ เช่ น สื อของจริ ง ของจําลอง
หนังสื อ จากบ้านมาแบ่งปั นประสบการณ์ เรี ยนรู ้ร่วมกับเพือนๆนอกจากนี0 โรงเรี ยนยังส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีของ
ครู สนับสนุ นให้ครู คน้ คว้าความรู ้ เพิมเติมผ่านระบบ Internet มีการติดตั0งเครื อง Projector ในห้องเรี ยน เพือให้ครู
ใช้เป็ นสื อในการสอน ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เพิมมากขึ0น เป็ นไปตามการสอนในแนวทาง Teach Less Learn More
การจัดอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆทีฝ่าย IT จัดขึ0น ทําให้ครู สามารถสร้ างสื อการจัดการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม และนํา
เทคโนโลยีมาใช้กบั นักเรี ยนเพิมมากขึ0น
5.5 ครู มีการสังเกตและเขียนบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
มีการเขียนประเมิ นพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนลงในสมุดบอกข่าวเล่าเรื อง เพือเป็ นการสื อสารให้
ผูป้ กครองได้ทราบว่าลู กมีพฒั นาการเป็ นอย่างไรภาคเรี ยนละ 1ครั0ง มีการประเมินพัฒนาการตามหัวข้อต่างๆ ภาค
เรี ยนละ 3 ครั0ง รวมถึงมีการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองเข้ามาเยีย มชมห้องเรี ยนปี การศึกษาละ 1 ครั0ง และสรุ ปรายงาน
ผลการพัฒนาของเด็กแก่ผปู ้ กครองเพือแลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกันกับครู
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ครู ได้วางแผนและปรั บ ปรุ งจัดระบบการประเมิ นพัฒ นาการเด็ก ให้ค รอบคลุ ม พัฒ นาการทั0ง 4 ด้านคื อ
ร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติ ปัญญา เน้นการประเมิ นตามสภาพจริ ง โดยมี การบันทึ กพัฒนาการ และ
พฤติกรรมของเด็ก สรุ ปความก้าวหน้าและส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กเป็ นรายบุคคล โดยมีการรายงานผูป้ กครอง
เป็ นระยะ
5.6 ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
ครู มีงานวิจยั ในชั0นเรี ยนปี การศึกษาละ 1 เรื อง มีการแลกเปลียนประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีเป็ น Best
Practice ระหว่างครู ผสู ้ อน และนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาเด็กและปรับปรุ งการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนือง
5.7 ครู จดั สิ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
โรงเรี ยนได้จดั สภาพแวดล้อมทีเอื0อต่อการเรี ยนรู ้ เพือกระตุน้ ความสนใจของเด็ก ในห้องเรี ยนจะมีพ0ืนที
เหมาะสมกับกิ จกรรมที ครู กบั เด็กๆ ร่ วมกันจัดมุ มการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ ต่างๆ มี สือ วัส ดุ
อุ ป กรณ์ ห ลากหลาย ที ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการของเด็ ก ได้ค รอบคลุ ม ทั0ง ด้านร่ า งกาย อารมณ์ และจิ ต ใจ สั ง คม และ
สติปัญญา เหมาะสมตามวัยและมีความปลอดภัย
5.8 ครู มีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
ครู แสดงความรู ้สึกทีดีต่อเด็กและผูป้ กครอง สอบถามและรับฟั งความคิดเห็น พูดคุยด้วยความเป็ นมิตร
แสดงนํ0าใจไมตรี ยิม0 แย้ม แจ่มใส อย่างสมําเสมอ เปิ ดโอกาสให้ผูป้ กครองแลกเปลียนข้อมูลเกียวกับเด็กเพือร่ วมกัน
ปรับพฤติกรรมและพัฒนาเด็ก และจัดให้มีผูป้ กครองเครื อข่าย เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทีเสริ มในหน่ วย
การเรี ยนรู ้ต่างๆให้กบั นักเรี ยน
5.9 ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถ ในด้านการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนมีการคัดเลื อกครู ทีมีวุฒิ และความรู ้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย สามารถเชื อมโยง
หลักสู ตรสู่ กระบวนการจัดกิ จกรรมประสบการณ์ และจัดให้ครู ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื องด้วยการประชุ มเชิ ง
ปฏิ บตั ิการ อบรม และสัมมนา ทั0งในและนอกโรงเรี ยน เพือนํามาพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถและนํามาจัด
กิจกรรมให้เกิดความหลากหลาย และกระตุน้ ความสนใจของเด็กมากขึ0น
5.10 ครู จดั ทําสารนิทศั น์และนํามาไตร่ ตรองเพือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ครู มีการจัดทําข้อมูลทีแสดงให้เห็นร่ องรอยของการเจริ ญเติบโต พัฒนาการของเด็กทั0งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการทํากิจกรรม ทั0งรายบุคคลและรายกลุ่ม ทีมีการบันทึกเป็ นระยะๆ และนํา
ข้อมูลทีได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก อย่างต่อเนือง
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนิ นงาน พบว่า
1. ครู ร้อยละ 100 เข้าใจปรั ชญา หลักการและธรรมชาติ ของการจัดการศึ กษาปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
2. ครู ร้อยละ 100 จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ทีสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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3. ครู ร้อยละ 100 บริ หารจัดการชั0นเรี ยนทีสร้างวินยั เชิงบวก
4. ครู ร้อยละ 88.89 ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5. ครู ร้อยละ 100 ใช้เครื องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ปรายงานผลการ
พัฒนาของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
6. ครู ร้ อ ยละ 100 ทํา วิ จ ัย และพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้ ที ต นรั บ ผิ ด ชอบ และใช้ ผ ลในการปรั บ การ
จัดประสบการณ์
7. ครู ร้อยละ 100 จัดสิ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
8. ครู ร้อยละ 88.89 มีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
9. ครู ร้อยละ 100 มี วุฒิ ป ริ ญญาตรี ท างการศึ กษา และได้รับ การสนับ สนุ นความรู ้ ค วามสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัยด้วยการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว โมง/ปี
10. ครู ร้อยละ 100 จัดทําสารนิทศั น์และนํามาไตร่ ตรองเพือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที3 6 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ3 ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
วิธีการพัฒ นา
ผูบ้ ริ หารได้ป ฏิ บ ัติงานตามบทบาทหน้าที ในการบริ ห ารจัดการศึ ก ษาตามตัวบ่ งชี0 ท0 ัง 6 ที ก าํ หนดไว้ใ น
มาตรฐานที 6 ดังนี0
6.1 ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมี ความรู ้ ความเข้าใจ ปรัชญา แนวคิ ดและจุ ดมุ่งหมายของการจัดการศึ กษาปฐมวัยได้อย่าง
ชั ด เจน จึ ง กํา หนดนโยบายการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย เพื อ ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ มี ก ารประชุ ม ชี0 แจง
แนวนโยบายแก่ผปู ้ กครองเพือสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิดริ เริ มทีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมี ภาวะผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ ริ เริ มนําแนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการจัดการศึกษานําสู่ ศตวรรษ
ที 21 สามารถบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ
สู่ การวางแผนพัฒนาคุ ณภาพเด็กปฐมวัย เพือเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้เด็กเกิ ดการพัฒนา
ครบทั0ง 4 ด้าน ด้วยการจัดอบรมบุ คลากร และให้ความช่ วยเหลื อ กระตุน้ ครู และบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริ ห ารใช้ห ลัก การบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ วมและใช้ข ้อมู ล การประเมิ น ผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิ ด
ทั0งด้านวิชาการและการจัดการ
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยเปิ ดโอกาสให้ครู เด็ก ผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานที
เกียวข้องในการให้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบการตัดสิ นใจในการกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน มีการดําเนิ นงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุ งพัฒนา และใช้ขอ้ มูลจากการประเมิน หรื อผลงานวิจยั มาใช้ใน
การบริ หารจัดการศึกษา และส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยน เช่น การกําหนดโครงสร้างของการบริ หาร กําหนดบทบาทและ
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หน้าทีของบุคลากรแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน มีการแต่งตั0งบุคลากรในการปฏิ บตั ิงานในกิ จกรรมต่างๆ เปิ ดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มตามศักยภาพ เพือเป็ นแบบอย่างให้บุคลากรนําไปใช้ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
6.4 ผูบ้ ริ หารสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกาํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดย
เปิ ดโอกาสให้ ผู เ้ กี ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายมี ส่ วนร่ ว มในการกําหนดเป้ าหมาย ความสํ า เร็ จ และร่ วมรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนิ นงานตามบทบาทหน้าที เน้นการทํางานเป็ นทีม มีการนิ เทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการและงานทีกาํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ าย ทําให้บุคลากรมีความรู ้สึกมัน คงในอาชีพ และปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.5 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ยนกําหนดแผนการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างชัดเจน เพือให้บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ มี
การนิ เทศติดตามงานเป็ นระยะ จัดให้มีการอบรม / สัมมนาครู ท0 งั ทางด้านวิชาการและจิตวิญญาณของความเป็ นครู
รวมทั0งเปิ ดโลกทัศน์ของครู โดยสนับสนุ นบุ คลากรให้ไปทัศนศึกษา เพื อเพิ มประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ให้
ความสําคัญแก่ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในทุ ก มิ ติ มี การติ ดตาม กํากับ ประเมิ น และนําผลการประเมิ นไป
พัฒนาหรื อปรับปรุ งศักยภาพของครู และบุคลากรอย่างต่อเนือง
6.6 ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
ผูบ้ ริ หารสามารถให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการ และเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัย ส่ งเสริ ม
ให้ครู พฒั นาและเลื อกใช้สือการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม สนับสนุนให้ครู ปฐมวัยได้ศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมเพือ
นํามาใช้ในการปรั บกระบวนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และการประเมิ นพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริ ง
กําหนดให้ครู ทาํ วิจยั และนําผลการวิจยั ไปพัฒนาอย่างต่อเนือง
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
ในทุ ก ภาคเรี ย นโรงเรี ย นจะมี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจในการจัด การศึ ก ษา ซึ งมี ก ารประเมิ น ใน
หลากหลายรู ปแบบ เช่น ในระดับปฐมวัย จะมีแบบประเมินความพึงพอใจให้ผูป้ กครองประเมิน ส่ วนนักเรี ยนเก่าฯ
และชุ มชนมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นการจัดการศึ ก ษาของโรงเรี ยนโดยมี การประชุ ม อภิ ป รายและสรุ ป ผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนออกมาในรู ปของรายงานการประชุม
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนิ นงาน และประเมินความพึงพอใจในการดําเนินการ พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับดีมาก
2. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิดริ เริ มทีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับดีมาก
3. ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดทั0งด้าน
วิชาการและการจัดการ ในระดับดีเยีย ม
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4. ผูบ้ ริ หาร สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใน
ระดับดีเยีย ม
5. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ ในระดับดีเยีย ม
6. ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา ในระดับดีมาก
7. ร้อยละ 93.39 ของผูป้ กครองและ ชุมชน พึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับดีมาก
มาตรฐานที3 7 แนวการจัดการศึกษา
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กิจกรรมต่างๆ และแหล่งเรี ยนรู ้ เพือให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี0ท0 งั 5 ของมาตรฐานที 7 ดังนี0
7.1 มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่ การปฎิบตั ิได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ย นมี ก ารนํา ผลการวิ เคราะห์ การดําเนิ น งานมาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาหลัก สู ตร โดยมี
ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง และผูท้ รงคุณวุฒิร่วมในการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของ
โรงเรี ยน จัดทําแผนการจัดประการณ์ การเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรี ยน และนําเสนอหลักสู ตรกับ
คณะกรรมการโรงเรี ยน มีการนิเทศ การประเมินผลการใช้หลักสู ตรและสรุ ปผลตลอดปี
7.2 มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนมีระบบกลไกให้ผูเ้ กียวข้องเกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยแต่งตั0งผูร้ ับผิดชอบ
การวางแผน การตรวจสอบและการปรั บปรุ ง โดยจัดให้มีการประชุ มครู ประชุ มผูป้ กครอง ประชุ ม เครื อข่าย
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสมาคมศิ ษ ย์เก่ ามาแตร์ ฯ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ และสื อสาร ระหว่างผูป้ กครองและ
โรงเรี ยน ผ่านทางสมุดบอกข่าวเล่าเรื อง แบบสอบถาม SMS วารสาร MD NEWS และWEBSITE ของโรงเรี ยน
7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ ผูม้ ี
ส่ วนเกี ยวข้อง เฉพาะอย่างยิงผูป้ กครอง โดยมี ก ารประชุ ม ปฐมนิ เทศผูป้ กครอง มี ก ารแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น
ระหว่างครู และผูป้ กครองและเปิ ดโอกาสให้ผูป้ กครองเข้าเยียมชมห้องเรี ยน ทําให้ผูป้ กครองยอมรับในรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน นอกจากนี0 โรงเรี ยนได้จดั ทํา CD ภาคเรี ยนละ 2 แผ่นเพือให้เห็นกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน
7.4 สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและท้องถิน
โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้เครื อข่ายผูป้ กครอง และวิทยากรภายนอก เข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมเพื อ
พัฒนาทักษะความรู ้ทีหลากหลาย โดยมีการกําหนดกิจกรรมอย่างชัดเจน เช่น การจัดกิจกรรมเสริ มความรู ้ในหน่วย
การเรี ยนรู ้ ต่างๆ ได้แก่ กิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขอนามัย กิ จกรรมสังคมเป็ นสุ ขทุ กอาชี พช่ วยกัน การจัดนิ ทรรศการ
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การจัดงานวันเอกลักษณ์ไทย และกิจกรรม Family Day เป็ นต้น ซึ งจะมีการประเมินผลการดําเนินและนําผลทีได้ไป
พัฒนาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมต่อไป
7.5 จัดสิ งอํานวยความสะดวกเพือพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน
โรงเรี ยนจัดให้มีห้องเรี ยนทีมีสือการเรี ยนการสอนครบทุกด้าน มีห้องสมุดทีมีหนังสื อหลากหลายและ
เพียงพอ มีห้องเอนกประสงค์สําหรับเล่นดนตรี ไทยและดนตรี สากล มีสนามเด็กเล่นทีจดั เป็ นสัดส่ วน เครื องเล่นอยู่
ในสภาพทีใช้การได้ดีและปลอดภัย มีหอ้ งพยาบาลทีสะอาดในการให้บริ การแก่นกั เรี ยน สิ งแวดล้อมและธรรมชาติ
โดยรอบของโรงเรี ยนเอื0อต่อการเรี ยนรู ้
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนิ นงาน พบว่า
f. หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยสามารถนําสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระดับดีเยีย ม
j. ระบบและกลไกของโรงเรี ยนทีสร้ างการมีส่วนร่ วมจากผูป้ กครองและชุ มชน มีประสิ ทธิ ภาพในระดับ
ดีมาก
x. ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน ในระดับดีเยีย ม
n. โครงการและกิจกรรมของโรงเรี ยนเกิดจากความร่ วมมือของทุกฝ่ ายบรรลุเป้ าหมาย ในระดับดีเยีย ม
5. สิ งอํานวยความสะดวก มีประสิ ทธิ ภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน เอื0อต่อการพัฒนานักเรี ยน
อย่างรอบด้าน ในระดับดีมาก
มาตรฐานที3 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก3 าํ หนดในกฎกระทรวง
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการการมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในโรงเรี ยน นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
และหน่ วยงานทีเกี ยวข้อง มีการแต่งตั0งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนิ นการให้บรรลุ ตามตัวบ่งชี0 ในมาตรฐานที 8
ดังนี0
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
โรงเรี ยนแต่งตั0งคณะทํางานในการจัดทําข้อกําหนดเกี ยวกับคุ ณ ลักษณะ คุ ณ ภาพที พึงประสงค์ และ
มาตรฐานที ต้องการให้เกิ ด ขึ0 น เพื อใช้เป็ นเป้ าหมายในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัดการศึ ก ษา โดยวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานคุณภาพเด็กตาม
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่ วยงานต้นสังกัด และอัตลักษณ์ การศึกษา
คาทอลิก ทั0งนี0โดยคํานึงถึงศักยภาพของเด็ก ศักยภาพของโรงเรี ยน บริ บทของชุ มชนและท้องถิน ด้วยการจัดประชุ ม
คณะทํางานกําหนดค่าเป้ าหมายความสําเร็ จของแต่ละมาตรฐาน และเพือให้เห็นการพัฒนาอย่างชัดเจน โรงเรี ยนจึง
กําหนดมาตรฐานทีต่อเนือง x ปี คือ ปี การศึกษา 2558 – 2560 เป้ าหมายความสําเร็ จของแต่ละมาตรฐานทีกาํ หนดขึ0น
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน นํามาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ พร้อมทั0งประกาศให้
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ผูเ้ กียวข้องทั0งภายในและภายนอกรับทราบอย่างทัว ถึง
8.2 จัดทําและดําเนิ นการตามแผนพัฒ นาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีแสดงแผนงาน โครงการ กิ จกรรม
วิธีการ งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายทีโรงเรี ยนกําหนดไว้ โดย
มี ก ารกํา หนดกรอบเวลาของการดําเนิ น งาน 5 ปี (ปี 2556 -2560) เพื อ ใช้เป็ นกรอบในการดํา เนิ น งาน ผูม้ ี ส่ ว น
เกียวข้องทุกฝ่ ายร่ วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการนําแผนสู่ การปฏิบตั ิตามกรอบ
ระยะเวลาที กาํ หนดไว้ ปี การศึ กษา 2558 นี0 เป็ นปี ที 3 ของการดําเนิ นการตามกรอบของแผนพัฒนาโรงเรี ยน ซึ ง
โรงเรี ยนตระหนักเสมอว่า พันธกิจทีสาํ คัญของโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็ นสิ งทีทุก
ฝ่ ายต้องมีส่วนร่ วมเพือให้ดาํ เนิ นการจนบรรลุ ผล ดังนั0นการดําเนิ นงานทีสะท้อนความสําเร็ จทีชดั เจน คือ การ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรี ยน เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความ
เห็ นชอบ และกําหนดปฏิ ทินการนําแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ไปสู่ การปฏิบตั ิตามกรอบเวลาทีโครงการ / กิจกรรม
นั0นๆ กําหนดไว้ โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ต่อ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนมีการแต่งตั0งผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําระบบสารสนเทศ และใช้ IT ในการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรี ยน ครอบคลุมทั0งด้านการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคลากร
และการบริ หารงานทัว ไป รวมทั0งงานสนับสนุ นอืน ๆโดยเกิ ดจากความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ าย ข้อมูลจึงเป็ น
ปั จจุ บ ัน พร้ อ มให้ บ ริ ก าร มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ แ ละเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ าวสารต่ างๆที เกี ย วข้องกับ โรงเรี ย นให้ แ ก่
ผู ป้ กครองและผู ้เกี ย วข้อ งในหลากหลายวิ ธี ได้แ ก่ การสื อ สารผ่ า นทางวารสารของโรงเรี ย น ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) ทาง SMS และทาง Website ของโรงเรี ยน ซึ งนักเรี ยน ผูป้ กครองและครู สามารถเข้าไป
ติ ดตามข่าวสารทาง website ได้ตลอดเวลา และเปิ ดโอกาสให้มีส่ วนร่ วมในการประเมิ นและแสดงความคิ ดเห็ น
เพือให้ได้ขอ้ มูลไปพัฒนางานสารสนเทศของโรงเรี ยนต่อไป
8.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการดําเนิ นการติ ดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิ งานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึ กษาปฐมวัยของโรงเรี ยนและประเมิ นผลการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึ กษาปฐมวัย โดย
กําหนดคณะกรรมการที ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ หัวหน้างานปฐมวัย ในการรับผิดชอบดําเนิ นการติดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยทั0งระดับบุ คคลเป็ นระยะๆ และระดับสถานศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 ครั0ง
และกําหนดคณะกรรมการทีประกอบด้วยครู ทีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ประเมิ นคุ ณภาพภายใน ด้วยวิธีการ
และเครื องมื อที หลากหลาย กรรมการบริ หารโรงเรี ยนเข้ามามี ส่วนร่ วมในกระบวนการประเมิ นคุ ณ ภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน พร้ อมทั0งให้ขอ้ เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือปรับปรุ ง แก้ไข หรื อพัฒนาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน นอกจากนี0 มีการเตรี ยมการและพร้ อมให้ความร่ วมมื อในการติดตาม
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ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากหน่ วยงานต้น สั ง กัด ซึ งในปี การศึ ก ษานี0 โรงเรี ยนได้รับ การการตรวจติ ดตาม
ประเมินผลการจัดการศึก ษาโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน เมื#อวันพฤหัสบดีที# _a กรกฎาคม พ.ศ. _\\b
8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนือง
โรงเรี ยนนําผลจากการประเมินตนเองจากปี ทีผา่ นๆมา และผลการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
รวมทั0งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที x จากสมศ. มาวิเคราะห์และประมวลผล เพือเลือกสรรข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุ งและพัฒนา ซึ งครอบคลุมภาระงานของโรงเรี ยนทั0ง 4 ด้าน โดยจัดให้มีการประชุมและใช้กระบวนการ
Continue - Start - Stop ถึ งสิ งที จะต้องดําเนิ นการ เพื อนํามาวางแผนในการบริ ห ารจัดการศึ ก ษาในปี ต่ อไปให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นทีพึงพอใจของทุกฝ่ าย
8.6 จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนจัดทํารายงานประจําปี ซึ งเป็ นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในทีมีการประเมินอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิ กควบคู่กนั ไป เป็ นการสะท้อนถึ งคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนและผลสําเร็ จของการบริ หารจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน โดยใช้แนวทางการประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาปฐมวัยเพือการประกันคุ ณภาพภายในของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ทีมีสาระครอบคลุมการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน ความสําเร็ จ ชือเสี ยง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรี ยน โดยความร่ วมมือในการดําเนินการของบุคลากรทุกฝ่ าย และนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยนให้ความเห็นชอบ เพือนําเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
ผลการดําเนินการ
โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการประกันคุ ณ ภาพภายในตามที กาํ หนดในกฎกระทรวง โดยใช้หลักการมี ส่วนร่ วม
ของบุคลากรทุกฝ่ าย ทั0งชุ มชน และหน่ วยงานทีเกี ยวข้อง สะท้อนถึ งคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและผลสําเร็ จของการบริ หาร
จัดการศึกษาทีแสดงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน ตรงตามตัวบ่งชี0ดงั นี0
1. การจัดทํามาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษามี ความชัดเจน ทุ ก มาตรฐานมี ก ารกําหนดค่าเป้ าหมาย
ความสําเร็ จอยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย ม
2. การจัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยูใ่ น
ระดับคุณภาพดีเยีย ม
3. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก
4. การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานต้นสังกัด (สช) อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
5. นําผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื อง
อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย ม
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6. จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ งประกอบด้วยสาระสําคัญครอบคลุ ม
การดําเนินงานของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย ม
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที3 9 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กิจกรรมต่างๆ และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เพือให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี0 ของมาตรฐานที 9 ดังนี0
9.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
โรงเรี ย นจัด การเรี ย นการสอนที เน้ น นัก เรี ย นเป็ นสํ า คัญ เพื อพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เหมาะสมตามวัย
โดยจัดแหล่งเรี ยนรู ้ ภายในห้องเรี ยนทีประกอบด้วยมุมต่างๆเพือให้นกั เรี ยนเลื อกเรี ยนรู ้ อย่างอิสระ เช่ น มุมภาษา
มุมคณิ ตศาสตร์ มุมบล็อค มุมศิลปะ มุมธรรมชาติน่ารู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน เช่น ห้องสมุด บริ เวณสถานที
รอบโรงเรี ยน ลานเล่ น และสนามเด็ กเล่ น เพื อให้นัก เรี ยนได้เรี ย นรู ้ จากการเล่ น การทดลอง นอกจากนั0นแล้ว
โรงเรี ยนได้จดั กิ จกรรมโยคะเพื อสุ ขภาพและกิ จกรรม Brain Gym เพื อให้เด็ กได้พ ฒ
ั นาสมองและสมาธิ ในการ
ทํางาน สามารถบริ หารร่ างกายและจิตใจให้มีความมัน คงและผ่อนคลายความตึงเครี ยด และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ทีสนใจเรี ยนในโครงการแหล่งเรี ยนรู ้ในเวลาหลังเลิกเรี ยน โดยเลือกเรี ยนตามทีตนเองสนใจ เช่น กิจกรรมสนุ กคิด
วิทย์ในครัว เรี ยนรู ้ อาหารผ่านคณิ ตวิทย์ ดนตรี ครื0 นเครงบรรเลงงานประดิ ษฐ์ สนุ กกับสี Science Experiments
through English และ Amazing Number through English
โรงเรี ยนได้ส นับ สนุ นและส่ งเสริ ม ให้มี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรโดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้
ภายใน เช่ น การเรี ยนรู ้ จากครู ด้วยกันเองที เป็ น Best Practice กิ จกรรม Professional Development กิ จกรรมการ
ฟื0 นฟูจิตใจและจิตอิสระ และจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก โดยส่ งบุคลากรไปรับการอบรมและสัมนาตามทีหน่วยงาน
ทีเกียวข้องจัดขึ0น ตลอกจนศึกษาดูงานทั0งในประเทศและต่างประเทศ
9.2 มีการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุ มชน
และองค์กรทีเกียวข้อง
โรงเรี ย นมี ก ารแลกเปลี ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษา มี ก ารประชุ ม ครู แ ลกเปลี ย น
ประสบการณ์กนั ระหว่างครู ในระดับชั0นและต่างระดับชั0น สําหรับการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยน โรงเรี ยน
มาแตร์ เดอีวิทยาลัยเป็ นแกนนําของโครงการ Thai school of Excellence ให้กบั ครู อนุ บาลในโรงเรี ยนกทม.ทีร่วม
โครงการได้ม าศึ ก ษาดู งาน และโรงเรี ยนมี ก ารสื อสารแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างโรงเรี ยนกับ ครอบครั วเพื อการ
พัฒนาเด็กให้ไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยสื อสารผ่านทางสมุ ดบอกข่าวเล่ าเรื อง จดหมาย วารสาร MD News และ
Website ของโรงเรี ยน นอกจากนี0 มีการจัดประชุ มผูป้ กครองและ เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
กิ จกรรมสําหรับเด็กๆ มี สมาคมผูป้ กครองและครู สมาคมนักเรี ยนเก่าฯ และเครื อข่ายผูป้ กครองช่ วงชั0นปฐมวัย
สนับสนุน และร่ วมจัดกิจกรรมในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในระดับปฐมวัย
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ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนิ นงาน พบว่า
1.โรงเรี ยนดําเนิ นการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของเด็กๆ ทุกโครงการและกิ จกรรม
ทีจดั ขึ0นส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดีมาก
2.โรงเรี ยนมีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ท0 งั ภายในและภายนอกเพือนําความรู ้มาใช้ประโยชน์และเผยแพร่
ความรู ้ เป็ นทีพึงพอใจของชุมชนและองค์กรทีเกียวข้อง ในระดับดีเยีย ม
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที3 10 การพัฒ นาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญาวิสัย ทัศ น์ และจุดเน้ นของการศึกษาปฐมวัย
วิธีการพัฒ นา
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนบรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีกาํ หนด ทั0งนี0 เป็ นผลมาจาก
การทีโรงเรี ยนได้ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี0
10.1 จัดโครงการ กิ จกรรมที ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก บรรลุ ตามเป้ าหมาย ปรั ช ญา วิสั ย ทัศ น์ และจุ ดเน้น การจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยมีอตั ลักษณ์ ทีแสดงถึงความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน คือ Serviam (รักและรับใช้)
โดยมีการปลูกฝังให้นกั เรี ยนมี Serviam ตั0งแต่ระดับชั0นอนุ บาลผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแบ่งปั นฉันพีนอ้ งที
นักเรี ยนได้นาํ เงินมาบริ จาคให้แก่ผูย้ ากไร้เป็ นประจําทุกวันศุกร์ กิจกรรมวันฉลองพระคริ สตสมภพทีนกั เรี ยนได้
มีส่วนร่ วมในการพูดเชิ ญชวนพีๆในระดับชั0นประถมและมัธยมให้นาํ ตุ๊กตาและผ้าห่ มมาบริ จาคร่ วมกันเพือมอบแก่
เด็กทีดอ้ ยโอกาสในเทศกาลพระคริ สตสมภพ นักเรี ยนระดับชั0นอนุ บาลยังมีโอกาสร่ วมแบ่งปั นในกิ จกรรมของ
นัก เรี ย นระดับ ชั0น อื น ๆ เช่ น การแบ่ งปั น ของมื อสองร้ าน Old Shop เพื อขายในกิ จกรรมยุวกาชาดสั ม พัน ธ์ ข อง
นักเรี ยนชั0นประถมศึกษาปี ที 6 สนับสนุ นของรางวัลเกมทีนกั เรี ยนชั0นมัธยมศึกษาปี ที 3จัดขึ0น ในงานนิ ทรรศการ
ประจําปี การบริ จาคของเล่นของใช้ในงานวันสวยได้กุศล นอกจากนี0ครู ได้สอดแทรกคุณค่าพระวรสารไว้ในคาบ
การเรี ย นจริ ย ธรรมคําสอน ในหน่ วยการเรี ย นรู ้ ต่างๆ และการปฏิ บ ัติกิ จวัตรประจําวัน เช่ น การพาเพื อนที
เจ็บป่ วยไปห้องพยาบาล การแบ่งปั นของเล่น การเป็ นหัวหน้าช่วยเหลือดูแลเพือนในห้องเรี ยน
10.2 ผลการดําเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
ผลสําเร็ จของงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของโรงเรี ยน เป็ นทีพึงพอใจของนักเรี ยน ครู
ผูบ้ ริ ห าร ผู ป้ กครอง และเป็ นที ย อมรั บ ของชุ ม ชน สามารถเป็ นแบบอย่างการปฏิ บ ัติที ดีใ นการผลิ ตบุ ค คลที มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทีกาํ หนดตามเป้ าหมายของโรงเรี ยน
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรี ยนมี กิจกรรมส่ งเสริ ม ให้เด็ก รู ้ จกั การรั กและรั บ ใช้ (Serviam) ดําเนิ นการสอดคล้องกับ เป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ซึ งการดําเนิ นการเกิ ดขึ0นจากความมี ส่วนร่ วมของ
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ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุ มชนและผูท้ ีเกี ยวข้อง ภายใต้ความเห็ นชอบจาก คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ส่ งผลให้
เด็กมีทกั ษะ คุณลักษณะทีพึงประสงค์ และจิตตารมณ์เซอร์ เวียมของการรักและรับใช้ต0 งั แต่ยงั เล็ก อยูใ่ นระดับดีเยีย ม
2. เด็กร้อยละ 95.83 บรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีกาํ หนดขึ0น และร้อยละ 94.77 ของ
ผูท้ ีเกียวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินการในระดับดีเยีย ม
มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
มาตรฐานที3 11 การพัฒ นาการศึ กษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึ กษาเพื3อยกระดับคุณ ภาพให้ สูงขึ2น
วิธีการพัฒ นา
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพือสนองตอบนโยบาย เกียวกับการจัดศึกษาปฐมวัย
ในการนํานโยบาย สําคัญในการขับเคลื#อน เพือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการผ่านกิ จกรรมต่างๆ ที เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับ แนวทางในการปฏิ รูปการศึก ษาระดับ
ปฐมวัย และค่านิยม 12 ประการ ซึ งบุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ได้แก่
- กิจกรรมเรี ยนรู ้ เอกลักษณ์ ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยน มุ่งเน้นให้นก
ั เรี ยนเรี ยนรู ้และเกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็ นไทย พร้อมเปิ ดใจเรี ยนรู ้และเคารพในวัฒนธรรมทีแตกต่างนําไปสู่ การร่ วมมือกันของสมาชิ กในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน
ั เรี ยนเกิดความตระหนักและ
- กิจกรรมอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมนําสู่ การลดภาวะโลกร้ อน ทีมุ่งเน้นให้นก
มีส่วนร่ วมในการรักษาสิ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมตามวัย
- กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขอนามัย เป็ นกิจกรรมเพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั การดูแลรักษาสุ ขอนามัยของ
ตนเองและสามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสมเพือป้ องกันการเกิดโรคติดต่อ
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
การประเมิ น ผลการดําเนิ นงานกิ จกรรมเรี ยนรู ้ เอกลัก ษณ์ ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ย น กิ จกรรมอนุ รัก ษ์
สิ งแวดล้อม และกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขอนามัย พบว่าทุกกิจกรรมบรรลุเป้ าหมายทีต0 งั ไว้เป็ นทีน่าพึงพอใจ
ผลการดําเนินการ
1. โรงเรี ยนจัดกิ จกรรมที ตอบสนองต่อนโยบายที เกี ยวกับการจัดศึกษาปฐมวัย และแนวทางในการปฏิ รูป
การศึกษา ผลการดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย ในระดับดีเยีย ม
2. ร้อยละ 95.93 ของผูม้ ีส่วนเกียวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินการ ในระดับดีเยีย ม

ระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที3 1 ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด3 ีและมีสุนทรียภาพ
วิธีการพัฒ นา
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โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่างๆ เพือให้ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกาย และสุ ขภาพจิต
ทีดี บรรลุตามตัวบ่งชี0ของมาตรฐานที 1 ดังนี0
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพกายและออกกําลังกายสมําเสมอ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา จัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม ให้ นัก เรี ยนมี สุ ข นิ สั ยในการดู แล
สุ ขภาพและออกกําลังกายสมําเสมอ มีสมรรถนะร่ างกายทีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น กิจกรรมการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษา
และพลศึกษาตามหลักสู ตรได้แก่ กิจกรรมตรวจความพร้อมก่อนเรี ยนวิชาพลศึกษา กิจกรรมการรณรงค์การล้างมือ
ให้ส ะอาด 7 ขันตอน ซึ# งเป็ นการปฏิ บตั ิตนตามสุ ขบัญญัติ 10 ประการ กิ จกรรมเต้นแอโ รบิค กิจกรรมพี#ชวนน้อง
เล่นกีฬา การออกกําลังกายประกอบดนตรี และการบริ หารสมอง (Brain Gym) นอกจากนี0 ยงั จัดให้มีกีฬากลุ่ม กีฬา
ระหว่างห้ อง กี ฬ าระดับ ชั0น และกี ฬ าสี สั ม พัน ธ์ และจัดให้ มี แฟ้ ม สะสมผลงานทางด้านกี ฬ า (Sports Folio) ของ
นักเรี ยนตั0งแต่ระดับชั0นประถมศึกษา ปี ที n ถึงมัธยมศึกษาปี ที m มีการจัดทําแฟ้ มสะสมผลงานในการออกกําลังกาย
ของแต่ละคน ซึ งนําไปสู่ การมีสุขนิ สัยในการดู แลสุ ขภาพกาย ส่ งผลให้การตรวจสุ ขภาพร่ างกายประจําทุกปี ของ
นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ข องโรงเรี ยนมี สุ ข ภาพร่ างกายที แข็งแรง สํ าหรั บ นัก เรี ยนคนใดที มี ปั ญ หาด้านสุ ขภาพ ทาง
โรงเรี ยนประสานกับผูป้ กครองเพือหาแนวทางแก้ไขให้นกั เรี ยนมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ต่อไป
1.2 มีน0 าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
นักเรี ยนทุกคนได้รับการชัง นํ0าหนักและวัดส่ วนสู ง ได้รับความรู ้เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนํ0าหนัก
ส่ วนสู ง และอายุ ตามเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตของเพศหญิงอายุ 2 - 18 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
โดยครู พลศึกษาสอนให้นกั เรี ยนประเมินนํ0าหนักและส่ วนสู งตามเกณฑ์อายุดว้ ยตนเอง เพือปรับปรุ งและแก้ไขด้วย
ตนเอง ในขณะทีฝ่ายพยาบาลทําหน้าทีในการประเมินภาวะการเจริ ญเติบโตของนักเรี ยนทุกคน บันทึกข้อมูลและลง
ตารางกราฟในสมุดบันทึกสุ ขภาพประจําตัวนักเรี ยน บันทึกลงแบบบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการ
ในเด็กวัยเรี ยน นอกจากนี0กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษาได้จดั การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรี ยน จํานวน 8 รายการ เพือใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและวิธีการออกกําลังกายทีเหมาะสมกับสภาพ
ร่ า งกายของแต่ ล ะบุ ค คล ผลที ไ ด้จ ากการทดสอบทั0ง ก่ อ นและหลัง การออกกํา ลัง กาย นํา มาเปรี ย บเที ย บเพื อ
ประเมินผลถึงความก้าวหน้าทางด้านสมรรถภาพทางกายได้ และนําไปวินิจฉัยเบื0องต้นถึงความบกพร่ อง ทางด้าน
ร่ างกายทีมีแนวโน้มทีอาจจะเกิดปั ญหาทางด้านสุ ขภาพ และใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือกนักกีฬาของครู ผสู ้ อนได้
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษ และ หลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสี ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย
อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางเพศ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ การป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษ และ หลีกเลี ยงตนเองจากสภาวะทีเสี ยงต่อ
ความรุ นแรง โรคภัย อุ บตั ิ เหตุ และปั ญหาทางเพศ จากการจัดการเรี ยนการสอนเรื องความปลอดภัยจากอุ บตั ิ เหตุ
การปฐมพยาบาลเบื0องต้นเมือเกิดอุบตั ิเหตุ สิ งเสพติดและเพศศึกษา นอกจากนี0ครู ยงั มอบหมายให้นกั เรี ยนนําเสนอ
ข่าวต่างๆทีเกิดขึ0นในชีวิตประจําวัน เพือให้รู้จกั ทีจะหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสี ยงต่อการเกิดอันตราย โดยใช้วิธี
ทีหลากหลาย เช่น การใช้สือวีดิทศั น์ การอภิปราย การรายงาน และใช้นวัตกรรม

73

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
โรงเรี ย นได้จ ัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นสร้ า งคุ ณ ค่ า ในตนเอง กล้าแสดงออกอย่า งเหมาะสม
สามารถเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที ดี เริ มตั0งแต่ในห้องเรี ยน ในการเลื อกหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง กิ จกรรมสี บา้ น
การเลื อกตั0งคณะกรรมการสภานักเรี ยน การเลื อกเข้าร่ วมกิ จกรรมชมรมตามความสนใจ การแสดงออกทางด้าน
ดนตรี และกิ จกรรมทางด้านกี ฬา ซึ งไม่เพียงสร้างความมัน ใจ กล้าแสดงออก แต่ยงั สร้างวินยั ความรับผิดชอบใน
ตนเอง ให้เกียรติผอู ้ ืนและ ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ืนอย่างสุ ภาพ อ่อนน้อม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและให้เกียรติผอู ้ ืน
กิจกรรมส่ วนใหญ่ของโรงเรี ยน เช่น กิจกรรมสี บา้ น กิจกรรมชมรม กีฬาสี สัมพันธ์ งานยุวกาชาด
สัมพันธ์ การจัดค่ายพักแรม กิจกรรม SME การไปทัศนศึกษา เยีย มชมสถานทีต่างๆ ล้วนแสดงให้เห็นว่านักเรี ยน
ได้สร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ผูอ้ ืน สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ร่ วมมือร่ วมใจสร้างความสงบสุ ข
จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรั บความแตกต่างระหว่างบุ คคล ปฏิ บตั ิตนต่อผูอ้ ื นด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน อ่อน
น้อม สมตามเจตนารมณ์ของนักบุญอัญจลา ไม่แสดงพฤติกรรมทีส่งผลเสี ยต่อตนเองและผูอ้ ืน ปรับตัวได้ดี ยืดหยุน่
ต่อสิ งที เปลี ยนแปลง รู ้ จกั เอื0 อเฟื0 อเผือแผ่ รู ้ จกั การให้และรับ และปฏิ บ ตั ิ ต่อผูอ้ ื นได้อย่างเหมาะสมดังจะเห็ นจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ของนักเรี ยน
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
โรงเรี ยนให้ความสําคัญกับความมีสุนทรี ยทางด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา ดังปรากฎในผนพัฒนา
โรงเรี ยน ปี 2556-2560 พันธกิจที# 1 หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนบนพืนฐานของเสรี ภาพแห่ งความรัก
โดยมี กิ จกรรมการสร้ างสุ นทรี ยภาพ เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ และสื อความหมายที แสดงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวตน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ งานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามหลักสู ตรการเรี ยนรู ้โดยการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนด้านดนตรี -นาฏศิ ล ป์ ตั0งแต่ ระดับ ชั0นประถมศึ ก ษาปี ที f ถึ ง ชั0น มัธยมศึ ก ษาปี ที 6 มุ่ งเน้น ให้
นักเรี ยนได้มีทกั ษะในการเล่นดนตรี ให้ได้อย่างน้อย 1 เครื อง และนาฏศิลป์ 1 ชุ ดการแสดง การจัดกิ จกรรมชมรม
ดนตรี สากล ชมรมดุ ริยางค์ ชมรมดนตรี ไทย ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมขับร้ องประสานเสี ยงสําหรับนักเรี ยนตั0งแต่
ระดับชั0น ป.4- ม.6 นอกจากนี0 ในแต่ละเดือนได้มีกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรี ยน เช่ น แสดงดนตรี ในพิธีเปิ ดสนาม
บาส การแสดงก่อนการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี สมาคมผูป้ กครองและครู รําถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนม์
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ การแสดง A Musical Journey ในชุ ด Music Everlasting 2015 ร่ วมแสดงดนตรี ในพิธี
เปิ ดวันกีฬาสี สัมพันธ์ งานสวนศิลป์ กิจกรรมมีนดั กับความสุ ข การแสดงกลางแจ้งในงานนิ ทรรศการโรงเรี ยน รํา
ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แสดงในกิจกรรมทีสมาคมนักเรี ยนเก่าฯจัด
ในนามชมรมรู ้ คุ ณ แผ่นดิ น กิ จกรรม Sharing Happiness 2015 ร่ วมแสดงดนตรี ในวันอนุ รัก ษ์ไทยของนัก เรี ย น
อนุ บาล กิ จกรรม Budding Artists 2015 งานแข่งบาสเกตบอล เซนต์โย-มาแตร์ วันฉลองการก่อตั0งโรงเรี ยน 88 ปี
งานกี ฬาสี อนุ บาล และกิ จกรรมภายนอกโรงเรี ยน เช่ น ร่ วมร้ องเพลงในงานวันชาติอเมริ กา กิ จกรรมร้องเพลงที
โรงพยาบาลตํารวจ กิจกรรมการแสดงทีบา้ นบางแค และร่ วมแสดงในงานโครงการหลวงทีเซ็นทรัลเวิล์ด สําหรับ
ด้านทัศนศิ ลป์ ได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอนตั0งแต่ระดับอนุ บาลจนถึ งมัธยมศึกษาปี ที 6 โดยในระดับมัธยมศึ กษา
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ปี ที 5 และ 6 ในรายวิชาศิลปะพื0นฐานนักเรี ยนได้มีโอกาสในการเลือกเรี ยนสาขาทีตนถนัดตามความสนใจ และยังมี
รายวิช าเลื อกเสรี ก็ไ ด้เสริ ม เนื0 อหา และทัก ษะที เข้ม ข้นขึ0น แต่ล ะรายวิช าส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนมี ก ระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ วิจารณ์งานศิลปะสอดแทรกเข้าไปในเนื0อหา เช่นในระดับมัธยมศึกษาปี ที 5 นักเรี ยนไปชมงานทีหอศิลป์
พร้ อมกับการวิจารณ์ ผลงานศิลปะทีตนเองประทับใจ ในวิชาพื0นฐานนั0นมีการนําเสนอผลงานของตนเอง และให้
นักเรี ยนผูช้ มได้วิพากย์ วิจารณ์ ผลงานเหล่านั0นโดยใช้หลักเกณฑ์การวิจารณ์งานตามทีกาํ หนด ส่ วนทางด้านกีฬา
นั0น มีกิจกรรมชมรมทางด้านกี ฬา ได้แก่ ชมรมบาสเกตบอล ชมรมวอลเลย์บอลแล้ว ยังมีกิจกรรมประจําทุกปี คือ
กี ฬาสี สัมพันธ์ และกี ฬาระหว่างชั0นเรี ยน รวมถึ งกิ จกรรมลานสุ ขภาพเพือส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรักการออกกําลังกาย
และสร้างบรรยากาศให้เกิดสุ นทรี ยภาพด้วยกีฬาและเกิดประโยชน์สาํ หรับสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจด้วย
ผลการดําเนินงาน
นักเรี ยนมีสุขนิ สัยทีดี มีบุคลิกภาพดี มีความมัน ใจมัน คงทางอารมณ์ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดี รู ้จกั ปรับตัวและ
ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ืนได้อย่างเหมาะสม การดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆได้เสริ มสร้างทักษะความรู ้เพิมพูน
ประสบการณ์ ท างด้ า นศิ ล ปะ และกี ฬ า ให้ ก ั บ นั ก เรี ย นทุ ก ระดับ ชั0 นในบทบาท ต่ า งๆกั น อย่ า งทัว ถึ ง และ
เหมาะสมตามวุฒิภาวะของนักเรี ยน ซึ งจากการประเมิน พบว่า
f. ร้อยละ 97.97 ของนักเรี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกําลังกายสมําเสมอ
j. ร้อยละ 89.27 ของนักเรี ยนมีน0 าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนรู ้จกั ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและร้อยละ 92.83 หลี กเลี ยงสภาวะที
เสี ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางเพศ
n. ร้อยละ 91.13 ของนักเรี ยนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
k. ร้อยละ 93.04 ของนักเรี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและให้เกียรติผอู ้ ืน
6. ร้อยละ 99.34 ของนักเรี ยนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
มาตรฐานที3 2 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที3พ งึ ประสงค์
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน กิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยน กิ จกรรมต่าง ๆ และแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื อให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี0ท0 งั 4 ของมาตรฐานที 2 ดังนี0
2.1 มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
โรงเรี ยนเน้นคุ ณ ลักษณะที พึงประสงค์ทีสอดคล้องกับคุ ณ ค่าพระวรสาร โดยกําหนด 4 ประการ คื อ
เคารพ รักรับใช้ ซื อสัตย์และมุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศ เพือให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนทีสมบู รณ์ ตามปรัชญาของโรงเรี ยน ซึ งในปี
การศึกษา 2558 ได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี0
- คุ ณครู ทีมชั0นร่ วมมือกับฝ่ ายปกครองในการสื อสารกับผูป้ กครองเพือกําหนดมาตรการร่ วมกันในการ
ดูแลตักเตือนให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามระเบียบอย่างสมําเสมอ ซึ งได้รับความร่ วมมือในระดับทีน่าพอใจ
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- ใช้เวลาในช่วงโฮมรู มของทุกวันในการอบรมนักเรี ยนถึงค่านิ ยม 12 ประการ เช่น การฝึ กมารยาทให้กบั
นักเรี ยนอย่างสมําเสมอ และใช้เวลาในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมของรายวิชาหน้าทีพลเมืองทีดีของชาติ
- จัดให้มีคาบเรี ยนจริ ยธรรม-คําสอน สัปดาห์ละ 3-4 คาบ และสอดแทรกคุ ณค่าพระวรสาร (คุ ณธรรมที
เป็ นสากล) ประกอบการเรี ยนการสอนในทุกๆ รายวิชา
- จัด ให้ มี โ ครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ และมอบเกี ย รติ บ ัต รให้ ก ับ นักเรี ยนในระดับ
ประถมศึ กษาปี ที 1 - 6 ที ปฏิ บ ัติตนเป็ นแบบอย่างในด้านต่ าง ๆ ดังเช่ น ภาคเรี ย นที 1 เดื อนมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม
หัวข้อ ความมี กิ ริย ามารยาทการใช้วาจาสุ ภาพและการแต่ ง กายถู ก ต้อ งตามระเบี ย บ เดื อนสิ ง หาคม – กัน ยายน
หัวข้อความขยันหมัน เพี ยร การมี ความรั บผิดชอบ และระเบี ยบวินัย ภาคเรี ยนที 2 เดื อนพฤศจิ กายน – ธันวาคม
หัวข้อการมี น0 าํ ใจดี เอื0อเฟื0 อเผือแผ่ การรับใช้เสี ยสละ และเดื อนมกราคม – กุมภาพันธ์ หัวข้อการยอมรับในความ
แตกต่าง และมีสันติในการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื น ในส่ วนของระดับมัธยมศึกษาปี ที 1 – 6 มีโครงการสภานักเรี ยนเชิ ดชู
ผูม้ ีระเบียบวินยั โดยมอบเกียรติบตั รให้กบั นักเรี ยนทีมีระเบียบวินยั มีความประพฤติเรี ยบร้อย ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
วินยั ของโรงเรี ยน เป็ นแบบอย่างทีดี ให้กบั นักเรี ยนห้องละ 1 คนในแต่ละเดื อน และทางโรงเรี ยนยังได้มอบเกี ยรติ
บัตรแก่นกั เรี ยนทีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวันสําเร็ จการศึกษาของนักเรี ยนระดับชั0นมัธยมศึกษาปี ที 3 และ
มัธยมศึกษาปี ที m เพือเป็ นการสนับสนุ นให้กาํ ลังใจให้ยึดถื อปฏิ บตั ิเป็ นวิถีชีวิตอย่างมัน คง และเป็ นแบบอย่างแก่
ผูเ้ รี ยนอืน ได้แก่เกียรติบตั รเซอร์ เวียม เกี ยรติบตั รความประพฤติดีมีระเบียบวินยั เกี ยรติบตั รมารยาทงาม เกี ยรติ
บัตรความเป็ นผูน้ ําดี เด่ น เกี ย รติ บ ัตรพัฒ นาการผลการเรี ย นดี เด่ น เกี ย รติ บ ัตรสมาชิ ก ดี เด่ น ของชมรมดนตรี
นาฎศิลป์ และกีฬา เกียรติบตั รสัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนดีเด่น
- จัด กิ จกรรมให้ นัก เรี ย นได้รับ การอบรมจิ ต ใจ โดยกลุ่ ม พุ ท ธศาสนิ ก ชน สนับ สนุ น ให้ นัก เรี ย นชั0น
ประถมศึกษาปี ที 4 ถึง มัธยมศึกษาปี ที 6 ไปฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ ภาวนาชั0นละ 1 ครั0งต่อปี รวมได้ 9 ครั0ง เพือให้นกั เรี ยนมี
โอกาสปฏิบตั ิศาสนกิจในวันสําคัญทางศาสนา และจัดค่ายพักแรมอบรมจิตใจแก่นกั เรี ยนคาทอลิกชั0นมัธยมศึกษาปี
ที 1 - 6 เป็ นเวลา 3 วัน 2 คื น ณ บ้านเพชรสํ าราญ อํา เภอหั วหิ น จังหวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ และอบรมนัก เรี ย น
คาทอลิกชั0นประถมศึกษาปี ที 2 - 6 เป็ นกิจกรรม 1 วันทีโรงเรี ยน
- จัด งานยุวกาชาดสั ม พัน ธ์ โดยนัก เรี ย นชั0น ประถมศึ ก ษาปี ที 5 - 6 เมื อ วัน ที 19 สิ งหาคม 2558 ค่ า ย
กลางวันสมาชิ กยุวกาชาดประถมk-6 และค่ายพักแรมยุวกาชาดแก่นกั เรี ยนชั0นมัธยมศึกษาปี ที 1 – 6 เพือเรี ยนรู ้การ
อยู่ร่วมกันในสังคม ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับผูอ้ ืน สร้ างสํานึ กในการเป็ นสมาชิ กทีดีของเพือนร่ วมชั0นเรี ยน ครอบครัว
และชุมชน
- ให้ความสําคัญกับเรื องความซื อสัตย์ เฉพาะอย่างยิงการปฏิ บตั ิ ตามระเบียบในการสอบอย่างเคร่ งครัด
โดยกําหนดจํานวนนัก เรี ย นในแต่ ล ะห้ อ งสอบให้ มี จาํ นวนไม่ เกิ น ห้ อ งละ 26 คน และครู ก ํากับ การสอบอย่า ง
เคร่ งครั ด มี การทบทวนกฎระเบี ยบและข้อปฏิ บตั ิ ในการสอบ และอ่านสิ ทธิ และหน้าที ของนักเรี ยนในการสอบ
ให้กบั นักเรี ยนในทุกวันทีทาํ การสอบ โดยมีขอ้ ปฏิ บตั ิสําหรับกรรมการกํากับการสอบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และมี
การติดแผ่นป้ ายรณรงค์ดว้ ยข้อความสั0นว่า “มโนธรรมเทียงตรง” และ “ยึดมัน สัตย์ซือ จริ งใจ” นอกจากนี0ในการ
สอบย่อยครู จะระมัดระวังและไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทุจริ ตอันจะเป็ นการสร้างความเคยชินในการทุจริ ต เน้นการ
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ทําการบ้านด้วยตนเองโดยการมอบหมายงาน ไม่เน้นเพียงคําตอบแต่เน้นกระบวนการคิดหาคําตอบเพิมขึ0นจากเดิ ม
ด้วย และจากข้อมูลของฝ่ ายวิชาการ ในภาคเรี ยนที 1 จนถึงกลางภาคเรี ยนที 2 นักเรี ยนตั0งแต่ช0 นั ประถมศึกษาปี ที 1
จนถึงนักเรี ยนชั0นมัธยมศึกษาปี ที 6 ผลการดําเนิ นการจัดสอบสําเร็ จลุล่วงเรี ยบร้อยดี อีกทั0งได้กาํ หนดให้มีกิจกรรม
หลี กเลี ยงการลักลอก (Plagiarism) ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของแผนพัฒนาโรงเรี ยนปี 2556 - 2560 โดยทีแต่ละกลุ่มสาระ
เน้นให้นกั เรี ยนทําการบ้านด้วยตัวเอง มีการอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และคุณครู มี
การอ้างอิ งแหล่ งที ม าของข้อ มู ล ในเอกสาร และสื อ ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ นอกจากนี0 ในวัน ที 8
มิถุนายน 2558 ทางโรงเรี ยนนํานักเรี ยนประถม 5 และ 6 จํานวน 22 คนไปร่ วมงานประกาศเจตนารมณ์ตา้ นภัยทุจริ ต
ทีทาํ เนียบรัฐบาล และในวันที 6 กันยายน 2558 โรงเรี ยนได้รับเชิญให้นาํ นักเรี ยนระดับชั0นประถมศึกษาปี ที 5 และ
6 จํานวน 13 คนและนักเรี ยนมัธยม m ไปกล่าวสุ นทรพจน์ นักเรี ยนมัธยม k ร่ วมร้องเพลง เข้าร่ วมกิจกรรม
- จัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ซ ึ งเป็ นกิจกรรมประจําของนักเรี ยนโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยตั0งแต่ระดับ
ประถมศึกษาปี ที 6 - มัธยมศึกษาปี ที 6 ทีแสดงออกถึงการเป็ นผูใ้ ห้ และช่วยเหลือผูอ้ ืน โดยมีคณะครู ซิ สเตอร์ และ
ผูป้ กครองเป็ นทีปรึ กษา จากการประเมินโดยครู และเจ้าหน้าทีสังคมสงเคราะห์ พบว่า นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
อย่างเต็มใจ ด้วยกิ ริยามารยาทที สุภาพ เรี ยบร้อยและอ่อนโยน นอกจากนี0 ยงั จัดกิ จกรรมนักเรี ยนและครู อาสา ใน
โครงการซิ สเตอร์ ฟรังซิ ส เซเวียร์ เพือการให้ความรู ้วิชาการแก่เด็กด้อยโอกาส ทีบา้ นอัญจลา อําเภอเชี ยงคํา จังหวัด
พะเยา
2.2 เอื0ออาทร และกตัญgูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
โรงเรี ยนจัดกิ จกรรมเพือปลู กฝั งความกตัญgู กตเวทีและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงออกถึงความ
เอื0ออาทร และกตัญgูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ ดังนี0
- จัด ให้ มี พิ ธี ถ วายพระพรพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชิ นีนาถในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทั0ง 2 พระองค์ มีการจัดบอร์ ดเทิดพระเกี ยรติในห้องเรี ยน และในปี
การศึกษานี0ได้จดั ให้นกั เรี ยนศึกษาพระราชกรณี ยกิจเนื องในสัปดาห์วนั พ่อ ด้วยการชมวีดีทศั น์ในชัว โมงโฮมรู มใน
ทุกห้องเรี ยน
- ผูแ้ ทนนักเรี ยนและครู ระดับชั0นประถมศึกษาไปวางพวงมาลา เนืองในวันมหิ ดล ณวัดปทุมวนาราม ราช
วรวิหารในวันที 24 กันยายน 2558
- เมือวันที 14 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรี ยนได้จดั พิธีภาวนาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ และจัดการบรรยายพิเศษเฉลิ มพระเกี ยรติ โดยท่านผูห้ ญิ งภรณี มหานนท์ และแพทย์หญิ ง คุ ณ หญิ ง
อัมพร สุ คนธมาน ทั0งนี0 จดั ให้สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีฯในพระบรมราชู ปถัมภ์ เพือเชิ ญองค์กรสมาชิ กชมรม
ผูร้ ู ้คุณแผ่นดินเข้าร่ วม
- ผูแ้ ทนครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ร่ วมกับสมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีฯในพระบรมราชู ปถัมภ์ถวายพระ
พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันที 17 มีนาคม 2559
- จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความกตัญgูกตเวทีรู้คุณคุณครู ซึ งจะมีนกั เรี ยน
เก่าจํานวนมากทีกลับมากราบคุณครู ในวันไหว้ครู

77

- จัดให้มีกิจกรรมวัน “มาแตร์ เดอีเทอดพระคุณแม่” และ “มาแตร์ เดอีเทอดพระคุณพ่อ” เพือให้นกั เรี ยนมี
โอกาสแสดงความกตัญgู กตเวที ต่อผูใ้ ห้กาํ เนิ ดในสัปดาห์ วนั แม่ และวันพ่อ และสนับสนุ นการจัดทําการ์ ดวันแม่
และวันพ่อ โรงเรี ยนเชิญคุณแม่และคุณพ่อของนักเรี ยนมาร่ วมกิจกรรมกับลูกๆ ทีโรงเรี ยน ตามวันเวลาทีกาํ หนด
- จัดให้มีกิจกรรมวันฉลองนักบุญอัญจลา ในวันที 27 มกราคม 2559 ระลึ กถึ งนักบุญผูต้ 0 งั คณะอุร์สุลิน
และในปี นี0 ได้มีการแนะนําหนังสื อประวัตินักบุ ญแมรี ออฟ ดิ อิ นคาร์ เนชัน สมาชิ อุร์สุ ลินที ได้รับสถาปนาเป็ น
นักบุญ นักเรี ยนได้รู้จกั ประวัติอนั ดีงามของท่าน และได้แสดงออกถึงความสํานึ กในบุญคุณของท่านเหล่านั0น และ
ในวันที 2 กุมภาพันธ์ 2559 มีพิธีระลึกวันก่อตั0งโรงเรี ยน
- จัดกิ จกรรมร้ องเพลงที โรงพยาบาลตํารวจ 2 ครั0 ง ในวันที 18 ธันวาคม 2558 และ 5 กุมภาพันธ์ 2559
โดยคณะนักร้องประสานเสี ยงระดับประถมศึกษา เป็ นการนําเสนอเพลงเพือสร้างความสุ ขแก่ผูเ้ ข้ามารับบริ การกับ
ทางโรงพยาบาลตํารวจ
- นักเรี ยนมาแตร์ เดอีทุกคนตั0งแต่ช0 นั อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปี ที m มีโอกาสฝึ กตนเองให้เป็ นผูใ้ ห้ โดยการ
บริ จาคเงิ น ค่ าขนมแบ่ งปั นให้แก่ ผูย้ ากไร้ ซึ งโรงเรี ยนเน้น การปฏิ บ ตั ิ ส มําเสมอ ในปี การศึ ก ษา 2558 ได้รับ การ
แบ่งปั นจากนักเรี ยน เป็ นจํานวนเงิน 498,514.50 บาท ซึ งเงินจํานวนนี0 ได้บริ จาคให้กบั องค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์อบรม
ยุวสตรี อญั จลา เชี ยงคํา สถานรับเลี0ยงเด็กบ้านเทพ มูลนิธินกั บุญคามิลโลแห่ งประเทศไทย บ้านสุ ขฤทัย คณะภคินี
ศรี ชุมพาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ศูนย์สร้างโอกาสเด็กเล็ก พระราม 8 สํานักงานคาทอลิกสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยและผูล้ 0 ีภยั (โคเออร์ ) และ ศูนย์คาทอลิกแม่พระฟาติมา สบเมย
- นักเรี ยนชั0นประถมศึกษาปี ที 5 และ 6 ร่ วมกันจัดงานยุวกาชาดสัมพันธ์ ปี การศึกษา 2558 สามารถหา
รายได้ 239,201.00 บาท และลงคะแนนเสี ยงกัน นําไปช่ วยเหลื อองค์กรต่ างๆ เช่ น สภากาชาดไทย มู ลนิ ธิสัตว์
พิการ นนทบุรี มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ บ้านเด็กตาบอดพิการซํ0าซ้อน สนับสนุนกิจกรรมโรงเรี ยนน้อง จังหวัดราชบุรี
บ้านพักคนชราปากเกร็ ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปั ญญาบ้านราชาวดีหญิง และช่วยเหลือผูต้ อ้ งขัง
ชาวต่างประเทศทียากจนและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้กลับบ้าน
- นักเรี ยนระดับ ชั0นมัธยมศึ กษาปี ที 2 และมัธยมศึกษาปี ที 3 จัดกิ จกรรมงานตลาดนัดเพือน้องและจัด
จําหน่ ายเสื0 อเพือนํารายได้ไปสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนและอุปกรณ์ ให้กบั นักเรี ยนของโรงเรี ยนน้อง เป็ น
จํานวน 220,000.00 บาท และจํานวน 55,000.00 บาทตามลําดับ
- จัดกิ จกรรมให้นัก เรี ย นชั0นประถมศึ ก ษาปี ที 6 เดิ นทางไปเยียมโรงเรี ยนน้องที กองร้ อยตชด.ที 137
อําเภอสวนผึ0ง จัง หวัดราชบุ รี นัก เรี ย นได้จดั กิ จกรรมให้น้องๆ โดยสมาคมผู ป้ กครองและครู ป ระสานงานให้
ผูป้ กครองเครื อข่าย และคณะแพทย์ผูป้ กครอง ร่ วมไปออกหน่ วยตรวจสุ ขภาพด้วยในวันที 10 ธันวาคม 2558 และ
นักเรี ยนชั0นมัธยมศึ กษาปี ที 2 เดิ นทางไปเยียมโรงเรี ยนน้องที จงั หวัดประจวบคี รีขนั ธ์ เมื อวันที 20 - 22 มกราคม
2559 ซึ งประกอบด้วยโรงเรี ยน ตชด.จํานวน 6 โรงเรี ยน โดยมีสมาคมนักเรี ยนเก่าฯนําแพทย์นกั เรี ยนเก่าไปร่ วมออก
หน่วยและนักเรี ยนเก่าจิตอาสาไปร่ วมจัดกิจกรรมเพือน้องกับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 2
2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถปรับตัวและทํางานกับบุคคลทีมีพ0ืนฐานทางวัฒนธรรม ความคิด
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และมุมมองทีแตกต่างกัน โดยจัดกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ืนด้วยความเข้าใจ ผ่านทางกิจกรรมต่อไปนี0
- จัดกิ จกรรมชมรม กิ จกรรมวัน วิช าการ และกิ จกรรมวันนิ ท รรศการ ที ส อดคล้องกับ ประเด็ นการ
รณรงค์ “ใจเมตตา และร่ วมทุ ก ข์ร่วมสุ ข กับ เพื อนมนุ ษ ย์” กิ จกรรมกี ฬ าสี สั ม พันธ์ ที ส่ งเสริ ม นํ0าใจนัก กี ฬ าความ
สามัคคี การช่วยเหลือกันระหว่างสี คณะ และการรู ้จกั ให้อภัย
- โครงการส่ งเสริ มและเรี ยนรู ้วฒั นธรรมทีแตกต่างทั0งในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิเช่น
ในวันที 2 – 4 ตุลาคม 2558 นักเรี ยนระดับชั0นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรี ยนในเครื ออุร์สุลินเข้า
ร่ วมกิ จกรรมค่ายวิถีอญ
ั จลา ณ บ้านเพชรสําราญ หัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ เพือเรี ยนรู ้ เรื องราวของนักบุ ญ
อัญจลา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนอุร์สุลินต่างโรงเรี ยนในวัยเดียวกัน
ในวันที 12 – 16 ตุลาคม 2558 ผูอ้ าํ นวยการ ครู n ท่านและนักเรี ยนมัธยม n จํานวน m คน เดินทาง
ไปร่ วม Piyamart camp ภาษาพาสนุ กทีโรงเรี ยนปิ ยมาตย์ จังหวัดพะเยา เพือทําให้นกั เรี ยนปิ ยมาตย์ ซึ งเป็ นโรงเรี ยน
สงเคราะห์มีโอกาสฝึ กฝนการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และสร้างทัศนคติทีดีต่อการเรี ยนภาษา
อย่างยัง ยืน
การส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม ศิลปะเพือมวลมนุ ษย์ “Art for all” ปี ที 19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรั ต รราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เนื อ งในวโรกาสทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 5 รอบ ในวัน ที 29
กรกฎาคม – 2 สิ งหาคม 2558 ณองค์การสหประชาชาติ กรุ งเทพฯ
การต้อนรับนักดนตรี จากมหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่น มาจัดแสดงดนตรี Classic ในวันที
11 มกราคม 2559 โดยมีนกั เรี ยนระดับชั0นประถมศึกษาปี ที 5 และมัธยมศึกษาปี ที 5 เข้าชม
การเข้ า ชมคณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ยง HongKong Evangelization Concert ของนั ก เรี ยนชั0 น
มัธยมศึกษาปี ที 2 และ 3 ณ หอประชุมโรงเรี ยนในวันที 5 สิ งหาคม 2558
การเข้าร่ วมประชุ ม “ออกเสี ย ง ออกแบบประเทศไทย” ของครู และนัก เรี ย น ที โรงแรม Siam
Intercontinental ในวันที 7 สิ งหาคม 2558
และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้วฒั นธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซี ยน คือ คุณครู
จากอินโดนี เซี ย j ท่าน Ms.Rosalia และ Ms.Widayani ซึ งมาอยู่ทีโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ตั0งแต่ 22 มิถุนายน
2558 จนถึ ง 3 กรกฎาคม 2558 โดยครู ท0 ัง 2 ได้เข้า สอนนั ก เรี ย นในเรื อ งที เกี ย วกับ การทํา ผ้า บาติ ก นาฏศิ ล ป์
อินโดนี เซี ย ภาษาอินโดนีเซี ย และสังคมศึกษาเกียวกับประเทศอินโดนีเซี ย รวมถึงการสอนการทําอาหารประจําชาติ
“กาโดกา” ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของการเตรี ย มตัวครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิท ยาลัย สู่ ก ารเป็ นประชาคม
อาเซี ยนและครู มาแตร์ เดอีวิทยาลัย j ท่านคือคุ ณครู อมรา พนมไทยและคุ ณครู สมพิศ ราวีศรี ได้ไปเผยแพร่ ศิลปะ
วัฒนธรรมไทยทีโรงเรี ยน Regina Pacis, Central Java
2.4 ตระหนัก และรู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ งแวดล้อม
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั การประหยัดนํ0า ไฟ รับประทานอาหารให้หมดจาน เพือลดการทิ0งเศษ
อาหาร ตระหนักถึงความสําคัญของการแยกขยะ บริ เวณโรงเรี ยนมีภาชนะรองรับเพือการแยกขยะประเภทต่างๆ เพือ
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นํามา Reuse และ Recycle ใช้วสั ดุ รีไซเคิลในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หรื อกิ จกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เช่น การ
ประกวดบอร์ ดคริ สตสมภพ การจัดทําแสตนท์เชี ยร์ กีฬาสี สัมพันธ์ นําของเหลื อใช้มาประดิ ษฐ์วสั ดุ อุปกรณ์ ต่างๆ
และมี ก ารรณรงค์ใ ห้นัก เรี ย นดื ม นํ0าที ผ่านระบบการกรองนํ0าของโรงเรี ยนเพื อลดการใช้ข วดพลาสติ ก ปลู ก ฝั ง
แนวความคิดเรื องเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริ มถึงการรู ้จกั ใช้จ่ายอย่างประหยัด และรู ้คุณค่า
ผลการดําเนินการ
ผลจากการดําเนิ นงานดังกล่าวข้างต้น พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 98.26 มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
2. นักเรี ยนร้อยละ 90.33 มีความเอื0ออาทรและกตัญgูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3. นักเรี ยนร้อยละ 89.11 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
4. นักเรี ยนร้อยละ 85.70 ตระหนัก และรู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์ และพัฒนาสิ งแวดล้อม
มาตรฐานที3 3 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเอง
วิธีการพัฒ นา
การจัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน อาคารสถานที เพือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนทําให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี0ท0 งั 4 ของมาตรฐานที 3 ดังนี0
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื อต่างๆ รอบตัว
ในปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนได้จดั บรรยากาศห้องเรี ยน ห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ ห้องสมุดเพือเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้คน้ คว้าแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู ้ ทั0งในคาบเรี ยนวิชาการ
และกิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เรี ย น ห้ อ งสมุ ด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ห้ อ งวรั ญ จลา และห้ อ งเมริ ชี ) ห้ อ งศู น ย์ค ณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศส สังคม ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฯลฯ เปิ ดให้นกั เรี ยนได้เข้าใช้คน้ คว้า จัดซื0 อ
หนัง สื ออ่ านต่ างๆเพิ ม เติ ม อย่างต่ อเนื อง และในวิช าเรี ย น l กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ยนได้ใ ช้
ห้องสมุ ดและศูนย์ต่างๆ เป็ นแหล่งค้นคว้า หาข้อมูลวิชาการ จัดทํารายงาน ป้ ายนิ เทศ และสื อการเรี ยน เพือใช้ใน
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน และได้จดั ชัวโมงให้นักเรี ยนได้ใช้ห้องศู นย์การเรี ยนรู ้ ในระดับประถม ห้องMaths –
Whizz สําหรับฝึ กปฏิ บตั ิ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที ฝึกทักษะการสื อสารคณิ ตศาสตร์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรของโรงเรี ยนมีกิจกรรมทีฝึกทักษะการอ่านและการค้นคว้าหาความรู ้อย่างต่อเนื อง
และเพิมเติมมากยิงขึ0น มีวนั วิชาการ งานนิ ทรรศการประจําปี โครงการส่ งเสริ มการอ่าน กิ จกรรมมัคคุ เทศน์น้อย
ดอกไม้ใ นอาเซี ย น อาณาจัก รโบราณในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ สุ ภ าษิ ต พระร่ วง สถานที สํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ โครงการต้านยาเสพติด พฤติกรรมสัตว์ สมุดข่าวต่างประเทศ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม
ชมรม กิ จรรมยุวกาชาดสัมพันธ์ การจัดประกวดพานไหว้ครู และการจัดบอร์ ดพระคริ ส ตสมภพ ที นักเรี ยนต้อง
ค้น คว้าหาความรู ้ และสื อความหมายนําเสนอให้ ก ับ คณะกรรมการและเพื อ นนัก เรี ย นในระดับ ชั0น ต่ างๆ ฯลฯ
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และการจัดทําวารสารมาแตร์ เดอี นิวส์ อย่างต่อเนื องปี การศึ ก ษาละ n ฉบับ เพื อให้ข ้อมู ล ข่าวสารด้านการศึ กษา
บทความวิชาการให้นกั เรี ยนได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู ้ทวั ไป
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั0งคําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้เพิมเติม
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้ทกั ษะการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และ
ตั0งคําถามเพือค้นคว้า หาความรู ้เพิมเติม โดยเน้นให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะด้วยตนเอง ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท0 งั 8 กลุ่ม
สาระ จัดกิ จกรรมการเรี ยน การสอนที ใช้สือวีดิทศั น์ ภาพยนตร์ หนังสั0น และให้นักเรี ยนจับประเด็นใจความ
สํ า คัญ ร่ ว มกัน อภิ ป ราย พู ด คุ ย วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป สั ง เคราะห์ สิ ง ที ไ ด้เรี ย นรู ้ รวมทั0ง จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที มี
บรรยากาศในการแลกเปลี ยนทัศนคติ ความคิดเห็ น และการฝึ กทักษะเพือพัฒนาความรู ้ การรู ้จกั การตั0งข้อคําถาม
ข้อ สั ง เกต ค้น คว้า ข้อ มู ล ต่ า งๆ เพิ ม เติ ม ทั0ง ในเวลาเรี ย นวิ ช าการและนอกเวลาเรี ย นอย่า งต่ อ เนื อ ง เพื อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพกับตัวนักเรี ยนอย่างเต็มความสามารถ
3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
โรงเรี ยนใช้กระบวนการเรี ยนการสอนแบบ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ต่อเนื อง เปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการแลกเปลียนความรู ้ การแสดงความคิดเห็นด้วย กิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ทีมีการแบ่ง
หน้าที ความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมและเรี ยนรู ้ ร่วมกัน นําสิ งที ตนเองรู ้ และเข้าใจมาสรุ ปรวบรวมเป็ น
รายงาน นําความรู ้ทีได้ในชัว โมงเรี ยนสังเคราะห์ ถ่ายทอดให้เพือนนักเรี ยนและครู ได้เข้าใจถึงสิ งทีได้รับ โดยผ่าน
กิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ อาทิ การทําโครงงาน การทําการทดลองในห้องปฏิ บตั ิการ การเรี ยนรู ้ทางภูมิศาสตร์
มรดกอาเซี ยน สุ ภาษิตพระร่ วง การเล่นกีฬาเป็ นทีม การจัดการแสดงวันแม่-วันพ่อ การสร้างโจทย์ปัญหา กิ จกรรม
เพือนช่วยเพือน การวิเคราะห์ตวั ละคร การแต่งโจทย์ปัญหา การแบ่งกลุ่มอภิปราย และทํารายงานกลุ่ม เป็ นต้น
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลงาน
โรงเรี ยนส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ และนําเสนอผลงาน
จัดให้มี การประกวดแข่ งขันทั0งในและนอกสถานที ส่ งเสริ ม ให้นัก เรี ยนได้พ ฒ
ั นา ออกแบบสื อต่างๆ เช่ น การ
ออกแบบปกหนังสื อ ปฏิ ทินบันทึ ก หนังสื อสู จิบตั ร การ์ ดอวยพรต่างๆ การนําเสนอผลงานหน้าชั0นเรี ยน เน้นให้
นัก เรี ย นจัด ทํา เป็ นรู ป แบบสื อ Presentations หนัง สั0 น และสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ การเรี ย นรู ้ ผ่า น
โปรแกรม Moodle ของกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ การเรี ยนผ่านโปรแกรม Eureka ของกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ การเรี ยนรู ้ผ่านโปรแกรม Maths-Whizz การรับ-ส่ งและสื อสารงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
Facebook และโปรแกรม Line ซึ งจะเห็นได้ในกิจกรรมวันวิชาการ งานนิทรรศการ กิจกรรมมาแตร์ เดอีเทิดพระคุณ
แม่ งานปั จฉิ มเทศ และกิ จกรรมในคาบเรี ยนวิชาการ อาทิ การดู คลิ ปวิดีโอจาก Youtube การสื บค้นข้อมูลจากเว็ป
ไซต์ การค้นหาคําศัพท์ทางคณิ ตศาสตร์ โปรแกรม Tinkerpoth การใช้สถิ ติในชี วิตประจําวัน การนําเสนอความรู ้
เกี ยวกับอาณาจักรอยุธยา การรายงานกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ การท่องเที ยวจี นเชิ งวัฒนธรรม กิ จดรรมฉลองเทศกาล
ตรุ ษจีน การวิจารณ์ตวั ละคร และกิจกรรมต่างๆ เพิมมากขึ0นตามลําดับ
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นอกจากนี0 โรงเรี ยนได้ปรับปรุ ง เพิมอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ทนั สมัย อย่างต่อเนื อง การจัดซื0 อ ดูแลซ่ อมบํารุ ง
และพัฒนา เครื องคอมพิวเตอร์ Notebook และปรับปรุ งพัฒนาระบบห้อง Server ซึ งเป็ นฐานข้อมู ลสําคัญต่อการ
จัดเก็บสื อการเรี ยนการสอนต่างๆ เพือการการเรี ยนการสอนตามห้องเรี ยน โดยเฉพาะในห้องวรัญจลาและห้องเมริ ชี
ทีเปิ ดให้บริ การอินเตอร์ เนตและซี ดีรอมในช่วงเวลาพักและหลังเลิกเรี ยน สําหรับนักเรี ยนได้พฒั นาความรู ้ และฝึ ก
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีให้มีเต็มศักยภาพมากยิง ขึ0น
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผล พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรม และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี0ท0 งั 4 ของ
มาตรฐานที 3 ดังนี0
1. ร้อยละ 87.73 ของนักเรี ยน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
และสื อต่างๆ รอบตัว
2. ร้ อยละ 89.87 ของนักเรี ยน มี ทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขี ยน และตั0งคําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้
เพิมเติม
3. ร้อยละ 93.16 ของนักเรี ยนมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มและมีการแลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรี ยนรู ้
ระหว่างกัน
4. ร้อยละ 93.59 ของนักเรี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที3 4 ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด อย่ างเป็ นระบบ คิ ด สร้ างสรรค์ ตั ด สิ นใจแก้ ปัญ หาได้ อย่ างมี สติ
สมเหตุผล
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะความสามารถในการคิด ตั0งแต่การคิดเป็ นระบบ การคิดสร้างสรรค์ การ
คิดตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล พือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี0ท0 งั 4 ของมาตรฐานที 4 ดังนี0
4.1 สรุ ปความคิดจากเรื องทีอ่าน ฟัง และดู และสื อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
ครู จดั ทําแผนการสอนที# ส่ งเสริ มให้นัก เรี ยนได้พฒ
ั นาทัก ษะการอ่าน ฟั ง ดู แ ละสื# อ สารทังภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาฝรั#งเศสในระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย เช่ น กิ จกรรมรัก การอ่าน ซึ# งปรากฏใน
ตารางสอนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา และโครงการรักการอ่านในวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษา จึงเป็ น
ผลทําให้นกั เรี ยนสามารถสื# อสารทังการฟั ง พูดและเขี ยนได้ตามความคิดของตนเองอย่างเป็ นเหตุ เป็ นผล ในด้าน
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน นัก เรี ยนรู ้ จกั รับฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื#นและยอมรั บในความแตกต่างทางความคิด นําไป
สู่ ก ารร่ วมกัน สร้ า งสรรค์กิ จกรรมรั บ ใช้สั งคม เช่ น การประชุ มกรรมการสภานัก เรี ยนในวาระต่ า ง ๆ ที# ท าํ ใ ห้
การดําเนินการสําเร็ จลุล่วง
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันแม่และวันพ่อซึ# งเป็ นกิจกรรมที#จดั ในทุกห้องเรี ยนตังแต่ระดับ
ประถมศึ ก ษาจนถึ งมัธ ยมศึ ก ษา นัก เรี ยนจะเป็ นผู ด้ ําเนิ น กิ จกรรมเอง ตังแต่ ก ารประชุ มร่ ว มกัน เพื# อ วางแผน
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การจัดกิจกรรมทังนําเสนอ อภิปรายและตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบของกิจกรรม ซึ# งนักเรี ยนได้รับฟั ง ได้นาํ เสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยการสื# อสารตามวิธีการของแต่ละคน และร่ วมกันสรุ ปสิ# งที#ตอ้ งการให้เกิดขึน โดยมีครู เป็ นที#ปรึ กษา
และให้คาํ แนะนํา ดังจะเห็นได้จากการเรี ยนการสอนในวิชาภาษาฝรั#งเศส นักเรี ยนได้วางแผน แต่งบทสนทนาใน
สถานการณ์ที#กาํ หนด ด้วยสาระที#ไ ด้เรี ยนมาแล้ว จากนัน นําเสนอบทสนทนานันตามวิธีของตน เป็ นต้น
4.3 กําหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
โรงเรี ยนมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนกําหนดเป้ าหมายทีจะทําให้สําเร็ จโดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มู ล
คาดคะเนคําตอบและกําหนดทางเลื อกในการแก้ปั ญหาผ่านทางกิ จกรรมต่างๆ เช่ น กิ จกรรมสี บ ้าน ซึ# งนัก เรี ยน
แต่ละสี กาํ หนดรู ปแบบการเชี ยร์ กีฬาตังแต่การทําแสตนด์ การร้องเพลงเชี ยร์ และการนําเสนอการเชี ยร์ ที#ส อดคล้อง
กับหัวข้อรณรงค์ของโรงเรี ยน คือ “ใจเมตตา ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกัน” นักเรี ยนร่ วมกันดําเนินการตามแผนที#ไ ด้กาํ หนด
ไว้ ซึ# งปั ญหาและอุปสรรค์ที#เกิดได้รับการแก้ไ ขอย่างมีเหตุผล นอกจากนี นักเรี ยนยังสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้จนเกิดผลงานตามเป้ าหมายที#กาํ หนดไว้
4.4 มีความคิดริ เริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
นักเรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามความสนใจอย่างสมํ#าเสมอ มีผลงานที#สะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์ตามความถนัด เช่น กิจกรรมชมรม กิจกรรมสวนศิลป์ &เวทีมีนดั กับความสุ ข กีฬาสี ใ นระดับชัน
และเปิ ดโ อกาสให้นกั เรี ยนได้แ สดงความสามารถในกิ จกรรมต่าง ๆ ของโ รงเรี ยน เช่ น ภาพปกสู จิบตั ร วง MDO,
Budding Musicians งานนิ ทรรศการโรงเรี ยน ซึ# งนัก เรี ยนภาคภูมิใ จในตนเองและผลงานที#ปรากฏเป็ นที#ประทับใจ
ของผูช้ ม
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนิ นงาน พบว่า
1. ร้อยละ 98.90 ของนักเรี ยนสามารถสรุ ปความคิดจากเรื องทีอ่าน ฟั ง ดู และสื อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง
2. ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
3. ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนสามารถกําหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนมีความคิดริ เริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที3 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ3 ําเป็ นตามหลักสู ตร
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ได้ดาํ เนิ นงาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการเรี ยนการสอน เพือให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี0ของมาตรฐานที 5 โดยโรงเรี ยนได้ดาํ เนินการดังนี0
5.1 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
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1. ครู แต่ละกลุ่มสาระฯจะนําข้อมูลในปี การศึกษาทีผ่านมา ศึกษาวิเคราะห์ ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
และนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร และปรับรู ปแบบในการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดการเรี ยนรู ้ในลักษณะ
ทีเรี ยกว่า สอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ให้มากขึ0น (Teach Less Learn More)
2. ครู ใช้กระบวนการ MDLC ในจัดการเรี ยนการสอน ซึ งมี See-Judge- Act ในกระบวนการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กรอบความคิดแบบ Induction
3.การวัดและประเมินผลของครู กระทําด้วยวิธีทีหลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริ งจาก ผลงาน
และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ เพือให้ทราบพัฒนาการของนักเรี ยน และแบ่งการประเมินผลเป็ นการประเมินระหว่างภาค
และปลายภาคเรี ยน โดยดําเนิ นการวัดและประเมินผลเป็ นรายตัวชี0 วดั และจัดสอนเสริ มให้กบั นักเรี ยนทีไม่ผา่ นการ
ประเมินตามทีโรงเรี ยนกําหนด เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ@ ให้ดีข0 ึน
4. จัดกิจกรรมทีส่งเสริ มทางด้านวิชาการต่างๆ ผ่านโครงการของฝ่ ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
โรงรี ย นกํา หนดเป้ า หมายการศึ ก ษาให้ นํา ไปสู่ ก ารเรี ย นรู ้ ที แ ท้จ ริ ง เพื อ ชี วิ ต ที ดี ง าม มี คุ ณ ค่ า และ
ความหมาย การเรี ยนการสอนจึ งมิ ได้มุ่งที ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ผูเ้ รี ยนยังต้องมี สมรรถนะ
สําคัญตามทีหลักสู ตรกําหนด ดังนั0นการจัดกิจกรรมต่างๆดังทีกล่าวไว้ในแต่ละมาตรฐานและรวมทั0งการจัดให้มีสือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีมีคุณ ภาพเพียงพอกับความต้องการ ส่ งผลให้นักเรี ยนมี สมรรถนะสําคัญตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามเกณฑ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ สามารถสื อสาร
และสร้ างความสั มพันธ์ เชิ งบวกกับ ผูอ้ ื น กล้าเผชิ ญหน้ากับ ปั ญ หา แก้ปั ญ หาบนพื0 นฐานของการใช้เหตุ ผ ลและ
คุ ณ ธรรม และใช้เทคโนโลยีในการศึ กษาค้นคว้าเพื อพัฒนาตนเอง เลื อกใช้เทคโนโลยีในการสร้ างสรรค์ผลงาน
เลื อกใช้สือและข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจได้เหมาะสมกับวัยโดยไม่ลืมที จะอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีได้
จากการสื บค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เป็ นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละกลุ่มสาระวิชาจะมีกิจกรรมทีส่งเสริ มทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขี ยน ในหลากหลาย
รู ปแบบ เช่น กิ จกรรมส่ งเสริ มการอ่านของกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมฯทีเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอ่าน
หนังสื อตามทีกาํ หนดและเลือกอ่านตามทีสนใจ วิเคราะห์ และ สรุ ปสิ งทีได้จากการอ่าน กิจกรรมการอ่านหนังสื อ
นอกเวลาภาษาอังกฤษ กิ จกรรมการอ่านหรื อชมภาพยนตร์ เชิ งวิทยาศาสตร์ เป็ นการฝึ กให้นักเรี ยนวิเคราะห์ และ
สรุ ปสาระทีได้ดว้ ยการบันทึ ก การประกวดสิ งประดิ ษฐ์ทีใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และการฝึ กทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ จากการอ่านโจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น กิ จกรรมเหล่ านี0 เป็ นตัวอย่างที ยกมาเพื อแสดงให้เห็ นว่า
นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เป็ นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
โรงเรี ยนจัดทําสถิ ติผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนในทุกระดับชั0นและนําเสนอในทีประชุ มของฝ่ ายวิชาการ
เพือนําข้อมู ลย้อนกลับไปให้กบั ครู แต่ล ะกลุ่ มสาระวิชาได้ร่วมกันวิเคราะห์ หาทางแก้ไข และพัฒนาผลสัม ฤทธิ@
ทางการเรี ยนอย่างต่อเนือง เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เห็นและเรี ยนรู ้ลกั ษณะ/รู ปแบบของแบบทดสอบทีหลากหลาย
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โดยสอดแทรกเป็ นคําถามเข้ากับการเรี ยนการสอนในชั0นเรี ยน ส่ งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาขั0นพื0นฐาน
ระดับชาติ (O–NET) ของสํานักทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ ในระดับชั0น ป.6 ม.3 และ ม.6 เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ทีคาดหวัง
ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนิ นกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้นกั เรี ยนของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยในทุกระดับชั0น
เป็ นผูม้ ีคุณภาพในทุกๆด้าน ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนรู ้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิ การและสู งกว่า
เกณฑ์ทีทางโรงเรี ยนกําหนด พร้อมทั0งมีทกั ษะต่างๆเป็ นทีน่าพอใจ กล่าวคือ
1. ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับสถานศึกษาทั0ง 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ มี ระดับผลการเรี ยน
ตั0งแต่ 3 ขึ0นไป ดังแสดงในตารางที 27
ตารางที3 27 แสดงผลสัมฤทธิ@ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนทีมีผลการเรี ยนระดับ 3 ขึ0นไปทั0ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ระดับประถมศึกษาปี ที 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2558
ระดับชั2 น

ร้ อยละเฉลีย3
8 กลุ่มสาระ

ประถมศึกษาปี ที 1
ประถมศึกษาปี ที 2
ประถมศึกษาปี ที 3
ประถมศึกษาปี ที 4
ประถมศึกษาปี ที 5
ประถมศึกษาปี ที 6
มัธยมศึกษาปี ที 1
มัธยมศึกษาปี ที 2
มัธยมศึกษาปี ที 3
มัธยมศึกษาปี ที 4
มัธยมศึกษาปี ที 5
มัธยมศึกษาปี ที 6
เฉลีย3 ร้ อยละทุกระดับชั2 น

100.00
100.00
95.95
94.45
93.38
92.54
79.42
86.42
84.78
84.35
86.96
88.73
90.58

ดีเยีย3 ม
(5)







ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
(4)
(3)
(2)

ปรับปรุ ง
(1)









จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปี การศึกษา 2558 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษาปี ที
1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที 6 ทีมีผลการเรี ยนระดับ x ขึ0นไปทั0ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีระดับคุณภาพดีเยีย ม
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2. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด ซึ งได้แก่ ความสามารถในการ
สื อ สาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปั ญ หา ความสามารถในการใช้ ท ัก ษะชี วิ ต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ระดับดีเยีย ม ดังแสดงในตารางที 28
ตารางที3 28 แสดงผลการประเมินสมรรถนะสําคัญทั0ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2558
ระดับชั2 น
ประถมศึกษาปี ที 1
ประถมศึกษาปี ที 2
ประถมศึกษาปี ที 3
ประถมศึกษาปี ที 4
ประถมศึกษาปี ที 5
ประถมศึกษาปี ที 6
มัธยมศึกษาปี ที 1
มัธยมศึกษาปี ที 2
มัธยมศึกษาปี ที 3
มัธยมศึกษาปี ที 4
มัธยมศึกษาปี ที 5
มัธยมศึกษาปี ที 6

จํานวน นักเรี ยน
ทั2งหมด(คน)

ดีเยีย3 ม
142
142
144
144
146
146
147
146
141
139
144
142
143
139
137
134
135
131
176
174
161
157
163
151
ร้ อยละเฉลีย3

จํานวนนักเรี ยน(คน)
ตามระดับคุณภาพ
ดี
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
4
0
0
3
0
0
4
0
0
2
0
0
4
0
0
9
3
0

ร้ อยละของนักเรียน
ทีม3 ีผลการประเมิน
ระดับดีเยีย3 มขึน2 ไป
100.00
100.00
100.00
99.32
98.58
98.61
97.20
97.81
97.04
98.86
97.52
92.64
98.09

จากตารางแสดงให้เห็ นว่าสมรรถนะสําคัญทั0ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยนซึ งได้แก่ ความสามารถในการสื อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิตและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที 1 - มัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2558 มีคุณภาพระดับดีเยีย ม
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
จากการจัด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผู ้เรี ย น จึ ง ทํา ให้ ผู ้เรี ย นมี ค วามสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และเขียนเรื องหรื อข้อความทีได้จากการอ่านตามเกณฑ์ทีกาํ หนด ดังแสดงในตารางที 29
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ตารางที3 29 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปี การศึกษา 2558
ระดับชั2 น
ประถมศึกษาปี ที 1
ประถมศึกษาปี ที 2
ประถมศึกษาปี ที 3
ประถมศึกษาปี ที 4
ประถมศึกษาปี ที 5
ประถมศึกษาปี ที 6
มัธยมศึกษาปี ที f
มัธยมศึกษาปี ที j
มัธยมศึกษาปี ที x
มัธยมศึกษาปี ที 4
มัธยมศึกษาปี ที 5
มัธยมศึกษาปี ที 6

จํานวน
นักเรี ยน
ทั2งหมด
142
144
146
147
141
144
143
137
135
176
161
163

ดีเยีย3 ม
136
133
132
95
90
86
75
81
60
127
129
133
ร้ อยละเฉลีย3

จํานวนนักเรี ยน
ตามระดับคุณภาพ
ดี
ผ่ าน
6
0
11
0
14
0
52
0
49
2
56
2
64
4
53
3
71
4
49
0
32
0
26
4

ไม่ ผ่าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ร้ อยละของนักเรียน
ทีม3 ีผลการประเมิน
ระดับดีขึน2 ไป
100.00
100.00
100.00
100.00
98.58
98.61
97.20
97.81
97.04
100.00
100.00
97.55
98.93

จากตารางแสดงให้ เห็ น ว่ า ผลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เคราะห์ แ ละเขี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาปี ที 1 ถึ งมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2558 ในภาพรวมมีคุณภาพระดับดี เยียม เป็ นไปตามเกณฑ์ที
โรงเรี ยนกําหนด
4. ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที 6 มัธยมศึกษาปี ที 3 และมัธยมศึกษาปี ที 6 มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สู งกว่าผลการทดสอบรวบ
ยอดเฉลียระดับประเทศ ระดับต้นสังกัด และ ระดับจังหวัด ในทุกรายวิชา ดังแสดงในตารางที 30, 31, 32 และ 33
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ตารางที3 30 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2558 จําแนกตามรายวิชา
ระดับประเทศ
จํานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
(คน)

ระดับสั งกัด
ระดับจังหวัด
จํานวน
จํานวน
คะแนน
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
เฉลีย3
(คน)
(คน)

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรีย น
จํานวน
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
(คน)

716,771
716,684
716,778

49.33
43.47
42.59

160,159
160,126
160,171

52.67
49.20
45.97

67,784
67,772
67,784

53.13
50.87
46.56

141
141
141

60.21
73.94
56.55

716,784

49.18

160,171

53.53

67,785

54.41

141

67.84

716,780

40.31

160,166

51.76

67,785

51.43

141

82.46

หมายเหตุ : สถิติไม่รวมนักเรี ยนพิเศษ และคะแนนเต็ม fww ทุกวิชา

ตารางที3 31 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2558 จําแนกตามรายวิชา
ระดับประเทศ
จํานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
(คน)
ภาษาไทย
656,817
42.64
คณิ ตศาสตร์
656,491
32.40
วิทยาศาสตร์
656,463
37.63
สังคมศึกษา ศาสนา
656,724
46.24
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
656,701
30.62

ระดับสั งกัด
จํานวน
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
(คน)
99,395
42.45
99,333
33.73
99,408
38.05

ระดับจังหวัด
จํานวน
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
(คน)
66,356
45.24
66,296
38.70
66,245
42.32

ระดับโรงเรีย น
จํานวน
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
(คน)
133
54.15
133
62.71
133
56.54

99,437

46.47

66,315

51.00

133

66.74

99,355

33.77

66,341

37.86

133

72.56

หมายเหตุ : สถิติไม่รวมนักเรี ยนพิเศษ และคะแนนเต็ม 100 ทุกวิชา
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ตารางที3 32 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2558 จําแนกตามรายวิชา
ระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

จํานวน
ผู้เข้ าสอบ
(คน)
422,625
423,654
422,718

ระดับสังกัด

คะแนน
เฉลีย3
49.36
26.59
33.40

ระดับจังหวัด

จํานวน
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
(คน)
52,536
47.70
52,685
26.68
52,552
32.91

จํานวน
ผู้เข้ าสอบ
(คน)
50,364
50,663
50,332

ระดับโรงเรียน

คะแนน
เฉลีย3
56.42
33.66
36.08

จํานวน
คะแนน
ผู้เข้ าสอบ
เฉลีย3
(คน)
159
71.32
161
53.12
159
42.75

423,519

39.70

52,688

38.65

50,695

42.23

161

46.61

423,417

24.98

52,644

27.49

50, 560

34.42

161

63.80

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 100

ตารางที3 33 แสดงร้อยละของนักเรี ยนทีมีผลการทดสอบระดับชาติข0 นั พื0นฐาน ( O-NET ) ระดับดีข0 ึนไป
(สู งกว่าขีดจํากัดล่าง) ระดับประถมศึกษาปี ที 6 มัธยมศึกษาปี ที 3 และมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2558
ผลการทดสอบระดับดีขึน2 ไป (สู งกว่ าขีดจํากัดล่ าง)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
ร้ อยละเฉลีย3 ทุกกลุ่มสาระ
ของผู้เรี ย นป.6 ม.3 และม.6ที3มีผ ล
การทดสอบระดับดีใน

ประถมศึกษาปี ที3 6
จํานวนนร. สอบ ?cV คน
ได้
ร้ อยละ

126
135
126
137
138

มัธยมศึกษาปี ที3 3
จํานวนนร. สอบ ?cV คน
ได้
ร้ อยละ

87.50
93.75
87.50
95.14
95.83

127
128
121
131
135

91.94

94.07
94.81
89.63
97.04
100.00
95.11

มัธยมศึกษาปี ที3 6
จํานวนนร.
สอบ
ได้
ร้ อยละ

159
161
159
161
161

155
137
124
132
157
88.01

97.48
85.09
77.99
81.99
97.52

ร้ อยละ
ของทั2ง
3 ระดับ
93.02
91.22
85.04
91.39
97.78
91.69

91.69

จากตารางแสดงให้เห็ นว่า ผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาปี ที 6 มัธยมศึกษาปี ที 3 และมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2558 มีคุณภาพระดับดีเยีย ม และมีนกั เรี ยน
ระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที 6 ที ได้ค ะแนนเต็ม 100 ในกลุ่ ม สาระภาษาอังกฤษจํานวน 4 คน กลุ่ ม สาระคณิ ตศาสตร์
จํานวน 3 คน และนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีได้คะแนนเต็ม 100 ในกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ จํานวน 2 คน
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มาตรฐานที% 6 ผู้เรี ยนมีทักษะในการทํางาน รั กการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับ ผู้อื%นได้ และมีเจตคติที%ดีต่อ
อาชี พสุ จริต
วิธีการพัฒนา
โ รงเรี ยนให้ความสําคัญต่อการพัฒนานัก เรี ยนให้มีทกั ษะในการทํางาน รัก การทํางาน สามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื#นได้ และมีเจตคติที#ดีต่ออาชีพสุ จริ ตด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท งั ในและนอกห้องเรี ยนดังนี
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมด้วยกระบวนการที#เป็ นหนึ# งเดี ยวกัน คือ การจัดการเรี ยนรู ้
แบบ MDLC ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ แ บบ See – Judge – Act และการไตร่ ตรอง นัก เรี ยนทุ ก คนจึ งได้แ สดง
ศักยภาพของตนในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ดําเนิ นงานตามขันตอนที#กาํ หนด มีการ
ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุ งแก้ไ ขเป็ นระยะอย่างต่อเนื# องจนได้ผลงานที#มีคุณภาพและเป็ นแบบอย่างที#ดี ดังปรากฏ
ในการจัดงานวันวิชาการ งานนิทรรศการโรงเรี ยนประจําปี และงานกีฬาสี สัมพันธ์เพื#อรณรงค์ใ นหัวข้อประจําปี ของ
โ รงเรี ยน คื อ Kindness and Empathy อนึ# ง ผูป้ กครอง นัก เรี ยนและบุ คลากรของโ รงเรี ยนแสดงความพึงพอใจใน
ระดับดีเยีย# ม
6.2 ทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน# พัฒนางาน และภูมิใ จในผลงานของตนเอง
โรงเรี ยนพัฒนาหลัก สู ตรให้มีความต่อเนื# องและครู ใ ช้ก รอบความคิดแบบ Induction ในการออกแบบ
การสอนด้วยการเริ# มต้นจากประสบการณ์ จริ งโ ดยใช้รูปแบบการสอนที# หลากหลาย เช่ น การสอน Project based,
Problem based หรื อ Cooperative Learning ผูเ้ รี ยนจึ งเรี ยนรู ้ ไ ด้มากขึ น มี ความตังใจและรอบคอบในการทํางานที#
ได้รับมอบหมาย มุ่งมัน# พัฒนาผลงานของตนอย่างอ่อนน้อมยอมรับคําวิจารณ์และข้อเสนอแนะของผูอ้ ื#น ดังปรากฏ
ผลงานเป็ นแบบอย่างที#ดี เช่น ผลงานประดิษฐ์ใ นวิชาวิทยาศาสตร์ การทดลองในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ การ
นําเสนอผลงานการค้นคว้าในวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯและภาษาอังกฤษ การจัดทํา Big Book นิทานสอนใจตาม
หัวข้อรณรงค์ของโรงเรี ยนเพื#อบริ จาคแก่เด็กก่อนวัยเรี ยน บ้านเทพ คลองเตย เป็ นต้น
6.3 ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื#นได้
โรงเรี ยนมีบรรยากาศแห่ งอิส รภาพ ความรัก และรับใช้ ผ่านกลุ่มผูแ้ ทนนัก เรี ยนในสภานัก เรี ยน ตังแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึก ษาตอนปลายอย่างมีมนุ ษยสัมพันธ์ใ นกิจกรรมค่ายยุวกาชาด กิ จกรรมเพื#อนช่วย
เพื#อน พี#ส อนน้อง งานสภานัก เรี ยนและกรรมการนัก เรี ยน กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณลัก ษณะอันพึงประสงค์ กิ จกรรม
ขอบคุ ณเจ้าหน้าที# โ รงเรี ยน และเขตลุ มพินี การมอบรายได้จากการออกร้ านงานยุวกาชาดเพื#อ หารายได้มอบให้
โรงเรี ยนน้อง หน่ วยงานและองค์ก ารกุศลต่างๆ งานสังคมสงเคราะห์แ ละกิ จกรรมเงิ นคนจน กิ จกรรมสําคัญตาม
ปฏิทินโรงเรี ยน คือ วันพ่อ วันแม่ วันครู วันพระคริ ส ตมสมภพ วันฉลองนักบุญอัญจลา วันฉลองวันก่อตังโรงเรี ยน
วันกี ฬาสี สัมพันธ์ นัก เรี ยนสามารถทํางานร่ วมกันอย่างมีระบบ ในการวางแผน ซึ# งประกอบด้วยการกําหนด Big
Picture กระบวนการ ดําเนิ นการ Reflection และการประเมิ นผลงาน ทําให้นกั เรี ยนรู ้ จกั รับ ฟั งความคิดเห็ นผูอ้ ื# น
และยอมรับในความแตกต่าง สามารถตัดสิ นใจอย่างยืนหยัด ปฏิ บตั ิความดีงามบนบรรทัดฐานศาสนาและศีล ธรรม
อันดีจนปรากฏผลงานที#สร้างสรรค์ รับใช้สังคม สนับสนุนผูน้ าํ ของตนอย่างรู ้บทบาทหน้าที# ด้วยการร่ วมแรงร่ วมใจ
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อย่างเป็ นหนึ#งเดียวกัน
6.4 มีความรู ้สึกที#ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี#ยวกับอาชีพที#ตนเองสนใจ
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยร่ วมกับนัก เรี ยนเก่า และผูป้ กครองในการให้ขอ้ มูล และจัดประสบการณ์
อาชี พสุ จริ ตแก่ นัก เรี ยนตามความสนใจ ดังปรากฏกิ จกรรมทัศนศึ ก ษาอาชี พสร้ างสุ ขของนัก เรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น โ ครงงานอาชี พของนัก เรี ยนในแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โ ครงงานอาชี พของนัก เรี ยนในแผนการเรี ยน
ศิ ล ป์ ภาษา ดนตรี และคณิ ตศาสตร์ ซึ# งนัก เรี ยนได้รับ การเตรี ยมตัวอย่างเป็ นระบบโ ดยมี คณะครู เป็ นที# ป รึ ก ษา
ได้รับ ข้อ มู ล และการแบ่ งปั นประสบการณ์ จากนัก เรี ยนเก่ าในหลากหลายอาชี พ และสามารถนําเสนอข้อ มู ล ให้
ความรู ้เกี#ยวกับอาชีพสุ จริ ตที#ตนเห็นคุณค่า ด้วยความรู ้สึกที#ดีต่ออาชีพนันๆ
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนินการ พบว่า
]. ร้อยละ 89.44 ของนักเรี ยนสามารถวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
_. ร้อยละ 87.47 ของนักเรี ยนทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน# พัฒนางาน และภูมิใ จในผลงานของตนเอง
a. ร้อยละ 87.58 ของนักเรี ยนทํางานร่ วมกับผูอ้ ื#นได้
. ร้อยละ 93.32 ของนักเรี ยนมีความรู ้สึกที#ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี#ยวกับอาชีพที#ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที% 7 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ% ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู ไ ด้รับการอบรมเสริ มเพื#อพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆ
เพื#อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี 9 ข้อของมาตรฐานที# 7 ดังนี
7.1 ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที#พึงประสงค์
ครู มีการวิเคราะห์หลักสู ตรอย่างรอบด้านและพัฒนาหลักสู ตรในทุกรายวิชาเพือให้เกิดความสอดคล้อง
กับการเรี ยนการสอนแนวทาง “สอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ให้มากขึ0น” มีการบูรณาการระหว่างวิชา สอดแทรกคุณค่า
พระวรสาร คุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีจะให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน เพือกําหนดเป้ าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนทีชดั เจน ทั0งในการจัดการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
7.2 ครู มีก ารวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล และใ ช้ข้อ มู ล ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื# อ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ครู ติดตามและประเมิ นนักเรี ยนเป็ นระยะอย่างต่ อเนื องในรู ป แบบที หลากหลาย มี การส่ งต่ อข้อมู ล
ระหว่างชั0นและการจัดให้มีการพบปะระหว่างครู กบั ผูป้ กครองก่อนทีจะเปลียนชั0นเรี ยน ทําให้ครู สามารถวิเคราะห์
ภาพรวมของนักเรี ยนในปี การศึกษาใหม่ และวางแผนพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมแก่ผเู ้ รี ยน
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7.3 ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ครู วางแผนการสอนโดยใช้กระบวนการ MDLC ทีจดั การเรี ยนรู ้ แบบไตร่ ตรอง (SEE JUDGE ACT )
ซึ งนักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิ เพือเป็ นการเริ มการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง และจัดการสอนเสริ มหรื อกิ จรรมเสริ ม
ทักษะเพือช่วยผูเ้ รี ยนทีมีผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์
7.4 ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการใน
การจัดการเรี ยนรู ้
ครู ใช้สือและเทคโนโลยีเพือสื บค้นข้อมูลและจัดทําสื อการสอนในทุกรายวิชา จัดกิ จกรรมทัศนศึกษา
หรื อเชิญวิทยากรในท้องถินมาให้ความรู ้ ประกอบการใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ ในการนําเสนอรายงานการค้นคว้าของ
นักเรี ยน
7.5 ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการทีหลากหลาย
ครู วดั และประเมิ นการเรี ยนรู ้ บนหลักพื0นฐาน 2 ประการ คื อ การประเมิ นเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนและเพื อ
ตัดสิ น ผลการเรี ยน จึ ง ใช้วิธี ก ารวัดและประเมิ นผลที ห ลากหลาย ใช้เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบบ Rubricในการให้
คะแนน และมีการวิเคราะห์ขอ้ สอบด้วยโปรแกรม Evana และโปรแกรม B-Index เพือนําผลไปปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
7.6 ครู ใ ห้คาํ แนะนํา คําปรึ ก ษา และแก้ไ ขปั ญหาให้แ ก่ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุ ณภาพชี วิตด้วยความ
เสมอภาค
ครู ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ ตนตามแนวทางครู อุร์สุ ลิ น ให้ ค าํ แนะนํา คําปรึ ก ษา ครู พู ดคุ ย กับ นัก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล และรายกลุ่ม ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองเพือดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั0งด้านการเรี ยนและคุณภาพ
ชีวติ และ รายงานผลเป็ นรายบุคคลให้ผปู ้ กครองทราบ
7.7 ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ใ นวิชาที#ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ครู ท ํา งานวิ จัยใ นชัน เรี ยนอย่า งน้ อ ยปี ละ 1 เรื อ งในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ที ต นรั บ ผิ ด ชอบ และนํา
ผลการวิจยั ไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ และแบ่งปั นผลการวิจยั ในการประชุ มกลุ่มสาระวิชาเพื#อร่ วมกันหาแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั
7.8 ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที#ดี และเป็ นสมาชิกที#ดีของสถานศึกษา
ครู ประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีและเป็ นสมาชิ กทีดีของโรงเรี ยน มีจรรยาบรรณในวิชาชี พ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที และงานที ได้รับมอบหมาย พัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
รวมทั0งร่ วมปกป้ องและรั กษาชื อเสี ยงของโรงเรี ยน และครู ยึดมัน และปฏิ บ ตั ิ ตนตามหลักธรรมของศาสนาที ตน
นับถือ เช่น การเข้าร่ วมกิจกรรม Professional Development กิจกรรมพัฒนาจิตใจ เป็ นต้น
7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที#ไ ด้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
ครู ทาํ งานรับผิดชอบหน้าที#ของตนอย่างเต็มความสามารถ ทังในการจัดการเรี ยนรู ้และการดูแลนักเรี ยน
รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที#ไ ด้รับมอบหมาย และทํางานล่วงเวลาในโอกาสต่างๆ ของโรงเรี ยน
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ผลการดําเนินงาน
1.ร้อยละ 100 ของครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทัก ษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที#พึงประสงค์
2. ร้อยละ 90.53 ของครู มีการวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เพื#อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
3. ร้อยละ 93.68 ของครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที#ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
4. ร้อยละ 97.89 ของครู ใ ช้สื# อและเทคโนโลยีที#เหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ#น
มาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
5. ร้ อ ยละ 97.89 ของครู มีก ารวัดและประเมิ นผลที# มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีก ารที#
หลากหลาย
6. ร้อยละ 90.53 ของครู ใ ห้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไ ขปั ญหาให้แก่ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพ
ชีวติ ด้วยความเสมอภาค
7. ร้ อยละ 93.68 ของครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ใ นวิชาที#ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8. ร้อยละ 93.68 ของครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที#ดี และเป็ นสมาชิกที#ดีของสถานศึกษา
9. ร้อยละ 94.73 ของครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที3 8 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ3 ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
วิธีการพัฒ นา
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีในการบริ หารจัดการศึกษาตามตัวบ่งชี0ท0 งั 6 ทีกาํ หนดไว้ในมาตรฐาน
ที 8 ดังนี0
8.1 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิดริ เริ มทีเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผูบ้ ริ หารมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพโรงเรี ยน วิเคราะห์ โอกาสและข้อจํากัด เพือนํามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ดังปรากฏในแผนพัฒนาโรงเรี ยน ซึ งแสดงถึ งทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
ในอนาคตทีสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนและชุ มชน มีการคิดริ เริ มเทคนิ ค วิธีการใหม่ๆ เผยแพร่ และแนะนํา
ให้ บุ ค ลากรนําไปปรั บ ใช้ เช่ น มี ก ารใช้ระบบ online ในการติ ดตามประเมิ น ผล เป็ นต้น มี ก ารกระตุ ้น ครู และ
บุคลากรให้ความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยกําหนดให้มีการประชุมกลุ่มสาระ ประชุ มทีมชั0น มีการ
นิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนของคุ ณครู โดยคุณครู แต่ละท่านจะได้รับการนิ เทศอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั0งเพือ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั0ง
ด้านวิชาการและการจัดการ
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ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ชุ มชนและหน่ วยงานที
เกี ยวข้องมี ส่ วนร่ วมในการให้ค วามคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี ยวกับ การดําเนิ นงานของโรงเรี ยน ร่ วมกําหนด
นโยบายในการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เรี ย น ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เช่ น มี ก ารประชุ ม
อนุ กรรมการวิชาการของโรงเรี ยน ซึ งในปี การศึกษานี0 จดั ประชุ มทั0งสิ0 น 7 ครั0ง การประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยน การทําแบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน โดยสอบถามนัก เรี ยน ครู และ
ผู ป้ กครอง ซึ งจัด ทํา ภาคเรี ย นละ 1 ครั0 ง การพบผู ป้ กครองเพื อ แลกเปลี ย นข้อ มู ล ข้อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆกําหนดไว้
ภาคเรี ยนละ 2 ครั0 ง ซึ งนัก เรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ชุ มชนและหน่ วยงานอื นได้รับ รู ้
เกียวกับการดําเนิ นงานของสถานศึกษา โดยมีการเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆในวารสาร MD News ซึ งจัดทํา 4 ฉบับต่อปี
ใน website ของโรงเรี ยน นอกจากนั0นเมือมีกิจกรรมต่างๆ โรงเรี ยนจะมีจดหมายแจ้งผูป้ กครองให้รับทราบ และเข้า
ร่ วมกิ จกรรมการจัด ทําแผนปฏิ บ ัติก ารประจําปี ผูบ้ ริ หารและคณะครู จะนําข้อมู ล จากการประชุ ม สรุ ป ผลการ
ดําเนินงานในปี ทีผา่ นมาประกอบเป็ นฐานคิดในการบริ หารจัดการศึกษาทุกครั0ง
8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีกาํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกาํ หนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิการ โดยให้
ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายร่ วมรับผิดชอบดําเนิ นงานตามบทบาทหน้าที มีการนิ เทศ ติดตาม กํากับ
และประเมิ นผลการดําเนิ นงาน โดยจัดให้มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การของที มชั0นเมื อสิ0 น
ภาคเรี ยนที 1 เพือแลกเปลียนข้อมูลนําสู่ การวางแผนการทํางานในภาคเรี ยนที 2 และในปลายภาคเรี ยนที 2 ได้จดั ให้
มีการประชุมสรุ ปงานตามแผนปฏิบตั ิงาน ซึ งเป็ นการสรุ ปงานของแต่ละกลุ่มสาระ
8.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ
ผู ้บ ริ ห ารมี แ ผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรม พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ มี
ความสามารถและมี ส่ วนร่ วมในการดําเนิ นงานพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาครอบคลุ ม ทั0ง 4 ด้าน มี โครงการหรื อ
กิ จ กรรมที ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาบุ ค ลากร ได้ แ ก่ การจัด ฟื0 นฟู จิ ต ใจให้ คุ ณ ครู การจัด ชัว โมง Professional
Development การจัดทัศนศึ กษาของคุ ณ ครู การจัดบรรยายพิเศษ ปี ศักดิ@ สิ ทธิ@ แห่ งเมตตาธรรม การจัดบรรยาย
พิเศษ Laudato Si’ เกี ยวกับสิ งแวดล้อม นอกจากนี0 สนับสนุ นให้มีการอบรมครู โดยครู ดว้ ยกันเอง เช่ น กลุ่มสาระ
การงานจัดอบรมครู เรื องการสร้างแบบฟอร์ มออนไลน์ การใช้ Tablet เพือการเรี ยนการสอน การแกะสลักยางลบ
การถ่ายภาพเบื0องต้น และการประกอบอาหาร (กิจกรรมคุณครู เข้าครัว) กลุ่มสาระศิลปะ ได้จดั กิจกรรมลีลาศ สอน
การเล่ นเครื องดนตรี ไทย เครื องดนตรี ส ากล จัดให้คุ ณ ครู เข้าร่ วมกิ จกรรมงานอาสาพัฒ นาที เชี ย งคํา กิ จกรรม
จิ ต อาสาที โรงเรี ย นปิ ยมาตย์ เป็ นต้น โดยมี ก ารนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ น การดําเนิ น งานกิ จกรรมเป็ นประจํา
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั0ง ซึ งจะมีการรายงานสรุ ปงานและรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ ายต่าง ๆ ดังปรากฏในรายงานการ
ประชุม และทุกครั0งทีครู เข้าร่ วมการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา จะมีการเขียน reflection ส่ งฝ่ ายบริ หารเพือพิจารณา
ด้วย
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาด้วยการตอบแบบสอบถามทุกภาคเรี ยน
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ซึ งผลการประเมินพบว่า ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง นักเรี ยนเก่า และชุ มชนมี ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก และพร้ อมให้การสนับสนุ นในกิ จกรรมทีโรงเรี ยนจัดขึ0น ข้อคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะจาก
ผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หารได้นาํ มาพิจารณาเพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึ0น
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
ผูบ้ ริ หารได้ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการแก่ครู เกียวกับการพัฒนาและการใช้หลักสู ตร โดยในปี
การศึกษานี0 ได้มีการจัดทําคําอธิ บายรายวิชาใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ลดความซํ0าซ้อนของเนื0 อหา มีการจัดทําหลักสู ตร
คําสอนและหลักสู ตรอัญจลา ซึ งเป็ นหลักสู ตรเฉพาะของโรงเรี ยนในเครื ออุร์สุลิน ให้คาํ ปรึ กษาเกี ยวกับการจัด
การเรี ย นรู ้ ด้วยกระบวนการ MDLC การจัด การเรี ย นการสอนแบบ Induction การจัดการเรี ย นการสอนแบบ
ไตร่ ตรอง พร้ อมทั0งให้ ขอ้ มู ล เกี ยวกับ การเลื อกใช้สื อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ การวิจยั เพื อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ และเอาใจใส่ การจัดการศึกษามีการติดตามกํากับ ประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนืองตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาทําการ
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินตามเอกสารและหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ ปฏิ บตั ิงานได้ตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีภาวะผูน้ าํ มีความคิด
ริ เริ มทีเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน ในระดับดีเยีย ม
2. ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ วม ใช้ข ้อมู ล ผลการประเมิ นผลงานวิจยั เป็ นฐานคิ ดทั0งด้าน
วิชาการการจัดการ ในระดับดีเยีย ม
3. ผูบ้ ริ หารเอาใจใส่ ต่อการจัดการและสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกาํ หนดไว้
ในแผนปฏิบตั ิการในระดับดีมาก
4. ผูบ้ ริ ห ารส่ งเสริ ม และและสนับ สนุ นให้ครู มี พ ฒ
ั นาการอย่างต่ อเนื องและมี ศกั ยภาพให้พ ร้ อมรั บ การ
กระจายความร่ วมรับผิดชอบในความเป็ นผูน้ าํ ในระดับดีเยีย ม
5. ผูบ้ ริ หารมีสัมพันธ์ทีดีกบั องค์กรต่างๆทีสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับดีเยีย ม
6. ผูบ้ ริ หารปฎิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
เต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา ในระดับดีมาก
มาตรฐานที3 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุ มชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที3อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชนทีร่วมกันปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ทําให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี0มาตรฐานที 9 โดยได้ดาํ เนินการดังนี0
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าทีตามทีระเบียบกําหนด
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเองและปฏิบตั ิหน้าทีได้ครบถ้วน
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โดยคํานึ งถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จของโรงเรี ยน และหลักการบริ หารสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ของการศึกษา
คาทอลิ ก บนพื0 นฐานการศึ ก ษาอุ ร์สุ ลิ น ด้วยการมี ส่ วนร่ วมในการให้ ค าํ ปรึ ก ษาและให้ ข ้อเสนอแนะ ให้ ค วาม
เห็ นชอบการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของสถานศึกษา
การจัดระบบและการดําเนิ นการตามระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น การรายงานผลการดําเนิ น งาน
ประจําปี ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ระเบียบ
ข้อบังคับและประกาศของศธ. คณะกรรมการชี0นาํ ในการระดมทรัพยากรเพือการศึกษา รวมทั0งบํารุ งรักษาและจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรั พ ย์สิ น ของสถานศึ ก ษา การออกระเบี ยบและแนวปฏิ บ ัติเกี ยวกับ การบริ ห ารการเงิ น และ
การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั0งส่ งเสริ มและสนับสนุ นความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานอืนๆ ในชุมชน กับองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลือนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ
ผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลือนการดําเนิ นงานของสถานศึกษา โดย
ใช้กระบวนการ PDCA ทีเป็ นระบบและต่อเนื อง โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุ มร่ วมกัน ภาคเรี ยนละ
2 ครั0 ง เพือกํากับ ติ ดตาม ดู แ ล และสนับ สนุ นผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรของโรงเรี ยน ให้ดาํ เนิ นงานบรรลุ ผ ล
สํ า เร็ จ ตามเป้ า หมายที ว างไว้ รวมทั0ง คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นศึ ก ษาเสนอแนวทางและมี ส่ ว นร่ ว มใน
การบริ หารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว ไปของสถานศึกษา
ให้เป็ นไปตามอัตลักษณ์ นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที ให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุ นโรงเรี ยนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ น
และจัดหาอุ ปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น เพือเสริ มสร้ าง ปรับปรุ ง และพัฒนา
คุ ณ ภาพการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน สร้ างความสั มพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน ด้วยการประสานงานกับ
ผูป้ กครอง นักเรี ยนเก่า และชุมชนท้องถิน รวมทั0งองค์กรทั0งภาครัฐและเอกชน เพือสนับสนุนให้โรงเรี ยนเป็ นสังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศึกษาในด้านนักเรี ยนในระดับมากทีสุด
คิดเป็ น ร้ อยละ 90.50 ด้านครู ในระดับมากที สุด คิดเป็ นร้ อยละ 95.80 ด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในระดับมากที สุด
คิดเป็ นร้อยละ 96.7 และด้านดําเนินงานในการบริ หารจัดการ คิดเป็ นร้อยละ 95.20
9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ผูป้ กครองและชุ มชนได้รับโอกาสจากทางโรงเรี ยนในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึ ก ษาของโรงเรี ย น โดยมี ก ระบวนการแลกเปลี ย นเรี ย นรู ้ ซ ึ งกัน และกัน นับ ตั0ง แต่ ก ารแสดงความคิ ดเห็ น
การวางแผน การดําเนิ นการ การแก้ไขปั ญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลในโครงการ งาน
กิ จกรรม และ แหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆตามความต้องการและบริ บทของโรงเรี ยน ด้วยการมีคณะอนุ กรรมการวิชาการฯ
ของสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ คณะกรรมการสมาคมผูป้ กครองและครู และเครื อข่ายผูป้ กครองตามระดับชั0นเรี ยนต่างๆ
เพือประโยชน์ในการพัฒนาการศึ กษาให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที กาํ หนดไว้ ส่ งผลให้ผูป้ กครองและชุ มชนมี
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
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ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลตามเอกสารและหลักฐานของสถานศึกษาในการดําเนินการ พบว่า
1. คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนรู ้และเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีตามทีระเบียบกําหนด
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล อยูใ่ นระดับดีเยีย ม
2. คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนมีการกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลือนการดําเนิ นงาน ของโรงเรี ยนโดย
ใช้กระบวนการ PDCA ทีเป็ นระบบและต่อเนื อง ทําให้โรงเรี ยนดําเนินงานบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้ ใน
ระดับดีเยีย ม
3. ร้ อยละ 94.6 ของผูป้ กครองและชุ มชน มีความพึงพอใจต่อการได้รับโอกาสในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ ม
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในลักษณะสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ในระดับดีเยีย ม
มาตรฐานที3 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรีย นรู้ และกิจ กรรมพัฒ นาคุณภาพผู้เรี ย นอย่ างรอบด้ าน
วิธีการพัฒ นา
10.1 โรงเรี ยนมีหลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน
โรงเรี ย นมี ห ลัก สู ตรสถานศึ ก ษาที มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้องบริ บ ทท้องถิ น โรงเรี ยนจึ งให้
ความสําคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนที เน้นความรู ้คู่คุณธรรม ส่ งเสริ มความงอกงามทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยน ในการ
แสวงหาความรู ้ ความจริ ง การใฝ่ รู ้และเปิ ดใจต่อการพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ โรงเรี ยนจัดให้มีโครงการ
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนซึ งประกอบด้วยกิ จกรรมพัฒนาหลักสู ตรเจาะลึ กและสร้างความต่อเนื อง
ของเนื0 อหาสาระระหว่างชั0นเรี ยน พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและวางแนวทาง TLLM (Teach Less Learn More)
ให้หลักสู ตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชามีความต่อเนื องของเนื0 อหาระหว่างชั0นเรี ยนและลดความซํ0าซ้อน มีการ
บู รณาการระหว่างกลุ่ มสาระเพือปรับ กระบวนการเรี ยนรู ้ ภายใต้แนวคิ ด TLLM บูรณาการคุ ณ ค่าพระวรสารใน
ทุกกลุ่มสาระวิชาและทุกกิจกรรมเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ทีมีคุณค่าที
ดี งาม รู ้ เท่ าทันความเป็ นไปของโลกและพหุ วฒั นธรรม เป็ นพลเมื องที มี ความรั บ ผิดชอบ เกิ ดทักษะการเรี ย นรู ้
ตลอดชีวิต ตัดสิ นด้วยมโนธรรมทีเทียงตรงและมีทกั ษะชี วติ ร่ วมรณรงค์ในประเด็น “ใจเมตตา ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับ
เพือนมนุ ษย์ (Kindness and Empathy)” ผ่านทางกิ จกรรมเสริ มต่างๆ เพือให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั คิดถึ งผูอ้ ืน เอาใจเขาใส่ ใจ
เรา เห็นคุณค่าในเพือนมนุ ษย์ มีความ เอื0ออาทรเอาใจใส่ ในความต้องการ ความจําเป็ น ความสุ ขและความทุกข์ของ
ผูอ้ ืนและพร้อมทีจะให้ความช่วยเหลือเกื0อกูลกันและกัน ซึ งในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีการกํากับติดตามประเมิน
การใช้หลักสู ตรสมําเสมอทุกภาคเรี ยนและครู มีงานวิจยั ในชั0นเรี ยนเพือปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนการสอนนําสู่ การ
เรี ยนรู ้ทียงั ยืนของผูเ้ รี ยน
10.2 จัดรายวิชาเพิมเติมทีหลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
โรงเรี ยนจัดให้มีรายวิชาเพิมเติมทีเหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนทั0งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ศิลปะและดนตรี ได้แก่ วิชาภาษาจีน วิชาภาษาฝรังเศส รายวิชา
มหาอํานาจใหม่ในทศวรรษหน้า และมีรายวิชาทีบูรณาการการเรี ยนรู ้ขา้ มกลุ่มสาระ เช่น วิชาเทคโนโลยีทางดนตรี
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มีกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ วิชา
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษโดยใช้สือการสอนทีหลากหลาย เช่ น โปรแกรม Maths-Whizz เพือ
พัฒนาคณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษเป็ นรายบุคคลโปรแกรม Eureka เพือการสอนคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใน
ห้องเรี ยนมัธยมเป็ นต้น
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทีส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยนให้ความสําคัญกับการทีผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้ ความสามารถและความถนัดของ
ตนเองผ่านกิจกรรมทีหลากหลาย ภายใต้แผนงานบรรยากาศโรงเรี ยนแห่ งอิสรภาพ และความรัก-รับใช้ เพือปลูกฝัง
ให้ ผู ้เรี ย นทํา งานร่ ว มกัน อย่ า งมี ร ะบบ มี ก ารวางแผน ด้ ว ยกระบวนการ Big Picture-Process-Reflection และ
ประเมิ นผลงาน ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั รั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื น และยอมรั บ ในความแตกต่ าง พัฒ นาทัก ษะ
Reflection การตัดสิ นใจอย่างยืนหยัด ปฏิ บตั ิความดี งามบนบรรทัดฐานของศาสนาและศีลธรรมอันดี และผูเ้ รี ยน
ร่ วมสร้ างสรรค์กิ จกรรมรั บ ใช้สั งคม เช่ น กิ จกรรมเลื อกตั0งสภานักเรี ยน กิ จกรรมค่ายในทุ ก ระดับ ชั0น กิ จกรรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ เปิ ดชมรมต่ างๆ จํานวน 36 ชมรม กิ จกรรมวัน ไหว้ค รู กิ จ กรรมสั ง คม
สงเคราะห์ กิ จกรรมทัศนศึ กษา กิ จกรรมกี ฬ าสี สั ม พันธ์ กิ จกรรมการปฏิ บ ตั ิ ธ รรม กิ จกรรมวันวิช าการที ร่วม
รณรงค์ตามสาส์ นสมัชชาของคณะอุร์สุลินคือ Kindness and Empathy กิ จกรรมศิลปะเพือมวลมนุ ษย์ (Art for All)
หั ว เรื อง กํ า แพ งที ห ายไป กิ จ กรรม Active Citizen ปลู ก จิ ต สํ า นึ กไทย ต้ า นภั ย คอร์ รั ป ชั น กิ จ กรรมวัน
พระคริ สตสมภพ กิจกรรมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
กิ จ กรรมร้ อ งเพลงประสานเสี ย งที โ รงพยาบาลตํา รวจ กิ จ กรรม Sharing Happiness กิ จ กรรมยุ ว กาชาดแฟร์
กิจกรรมตลาดนัดเพือโรงเรี ยนน้องกิจกรรม SME และกิจกรรม Music Everlasting 2016 เป็ นต้น
10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ทีให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
โรงเรี ยนสนับสนุ นและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนการสอนภายใต้แนวคิด TLLM สอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้
ให้มากขึ0น ใช้ Mater Dei Learning Cycle ในการจัดการเรี ยนการสอน ใช้กรอบความคิดแบบ Induction เพือให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู ้ ของตนเอง ผูส้ อนบอกให้ผูเ้ รี ยนรู ้ ว่าในแต่ละคาบ/บทเรี ยน/ภาคเรี ยน เรี ยน
อะไร อย่างไร เพืออะไรและสาระนั0นเชื อมโยงกับสิ งใด รวมทั0งไตร่ ตรองประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ อย่างสมําเสมอ
จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ผ่านประสบการณ์ จริ ง ใช้Project based ,Problem based และ Cooperative Learning และมี
การบู รณาการระหว่างวิชา ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเชื อมโยงกระบวนการคิ ดจนสามารถสรุ ป ความรู ้ ดว้ ยตนเองได้
มีกิจกรรมกระตุน้ การทํางานเป็ นทีมทั0งช่ วงชั0นและกลุ่มสาระ เพือพัฒนาหลักสู ตร การวิจยั เป็ นกลุ่มและการสอน
เป็ นทีม ใช้งานวิจยั ในการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา เช่น งานวิจยั เรื องการพัฒนาทักษะการคูณทศนิ ยม โดยใช้แบบ
ฝึ กฯ งานวิจยั เรื องการแก้ปั ญ หาการขาดทัก ษะการอ่ านภาษาไทย โดยใช้บ ทร้ อ ยกรอง และงานวิจยั เรื องการ
พัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้ วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาโดยศึ ก ษาจากการไตร่ ต รอง เป็ นต้น ผู เ้ รี ย นมี โ อกาสลงมื อ ปฏิ บ ัติ ใ น
สถานการณ์ จริ ง เช่ น การแสดงผลงานการเรี ยนรู ้ ในวันนิ ทรรศการโรงเรี ยน กิ จกรรมงานวันวิชาการ โรงเรี ยนมี
โครงการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้เพือให้ผสู ้ อนพัฒนาความเป็ นครู มืออาชี พในการจัดการเรี ยนรู ้ ภายใต้กิจกรรม
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ศึกษาอบรมให้ผูส้ อนสามารถเลื อกเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการทีหลากหลาย กิ จกรรมศึกษาเจาะลึ ก ดู งานและศึกษา
แน วคิ ด Teach Less Learn More ทั ศ นศึ ก ษ าเชิ งปฏิ บั ติ ก าร Project Approach และการเข้ า ร่ วมสั ม มน า
เชิ งปฏิบตั ิการเรื อง กระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นการไตร่ ตรอง มีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของครู
เพือการเรี ยนการสอน และสื อสารกับโรงเรี ยน นักเรี ยนและผูป้ กครอง เช่น การออกแบบสอบถามและประเมินผล
โดยใช้ Google Form เป็ นต้น
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
โรงเรี ย นจัด กิ จกรรมให้ ก ารนิ เทศการสอนนําสู่ ก ารปรั บ ปรุ งพัฒ นาอย่างแท้จริ ง โดยกํา หนดให้
ทุกกลุ่มสาระวิชามีการนิ เทศทุกภาคเรี ยนอย่างน้อย f ครั0ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานนิ เทศการสอน
ของครู ในกลุ่มสาระของตน จัดให้มีการเตรี ยม และวางแผนการนิ เทศด้วยแบบแผนการนิ เทศทีมุ่งเน้นพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู อย่างชัดเจนและเป็ นความกัลยาณมิ ตรทั0งผูน้ ิ เทศและผูร้ ับ การนิ เทศ และผูส้ อนนํา
ผลการนิ เทศไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ของตน และมีการนิ เทศ กํากับติดตามการใช้หลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
จากการประชุ มกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ประชุ มฝ่ ายวิชาการ ประชุ มฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน ประชุ มอนุ กรรมการวิชาการ
นักเรี ยนเก่าฯอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั0งอย่างสมําเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทีมีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
โรงเรี ยนจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาการดูแลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพิมมากขึ0น ส่ งเสริ มพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมี
ความมุ่ งมัน พัฒ นาตนเองอย่างเต็ม ศัก ยภาพ และส่ งเสริ ม ความร่ วมมื อกับ ทุ ก ฝ่ ายในการดู แลและพัฒ นาผูเ้ รี ย น
เป็ นรายบุคคล มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบันทึกพฤติกรรมทีจาํ เป็ นของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลให้เป็ นปั จจุบนั
และส่ งต่อข้อมูลเพือให้การช่วยเหลือและพัฒนา จัดแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล มีกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนเป็ น
รายบุ ค คลในทุ ก ระดับ ชั0น เช่ น กิ จ กรรมแนะแนวในระดับ ชั0น ต่ า งๆ และกิ จ กรรมการเตรี ย มความพร้ อ ม
สู่ ระดับอุดมศึกษา เป็ นต้น มี การรายงานผลด้านต่างๆให้ผูป้ กครองเพือความมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื อ
สร้ างแนวทางการปลู กฝั ง อบรมนักเรี ยนร่ วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนให้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื อง โดยจัดให้มีการประชุ มและปฐมนิ เทศผูป้ กครอง รายงานผลด้านต่างๆให้ผูป้ กครองรับทราบ
อย่างสมําเสมอ
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรี ยนมีหลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน ในระดับดีมาก
2. โรงเรี ย นจัด รายวิ ช าเพิ ม เติ ม ที ห ลากหลายให้ ผู ้เรี ย นเลื อ กเรี ย นตามความถนั ด ความสามารถและ
ความสนใจ ในระดับดีมาก
3. โรงเรี ยนจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยนใน
ระดับดีเยีย ม
4. ครู พึ งพอใจที ผูบ้ ริ หารให้การส่ งเสริ มและสนับ สนุ นครู ให้มีก ารพัฒนาการกระบวนการเรี ยนรู ้ ที ให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเองในระดับดีเยีย ม
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5. ครู ทีได้รับการนิ เทศ และ นําผลการนิ เทศไปใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดียิงขึ0นในระดับ
ดีเยีย ม
6. นักเรี ยน ครู และผูป้ กครองมีความพึงพอใจกับการทีโรงเรี ยนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในด้าน
วิชาการ จิตใจ พยาบาลและความปลอดภัยในระดับดีเยีย ม
มาตรฐานที3 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที3ส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ย นมีพ ัฒ นาการตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนได้จดั สภาพแวดล้อมและการบริ การทีส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
เพือให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี0ของมาตรฐานที 11 โดยดําเนินการดังนี0
11.1 ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน คง สะอาด และปลอดภัย มีสิ งอํานวยความสะดวกพอเพียง
อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยนมีห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ และแหล่งเรี ยนรู ้ทีเพียงพอสําหรับนักเรี ยน ในปี การศึกษา 2558
โรงเรี ย นได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นส่ วนต่ า งๆ เช่ น ห้ อ งแมรี ออฟดิ อิ น คาร์ เนชั น ชั0 น 2
ห้องเรี ยนทุกห้อง ห้องนํ0านักเรี ยน และการตรวจเช็คเครื องปรับอากาศ เป็ นต้น
มีการสํารวจและทําการซ่ อมแซมโต๊ะ เก้าอี0 ห้องเรี ยน อาคารและสถานที ต่าง ๆ ภาคเรี ยนละ f ครั0 ง
นัก เรี ย นทําหน้า ที ดูแลความสะอาดในห้ อ งเรี ยน และมี เจ้าหน้าที ดู แลจัดการทําความสะอาดสถานที ต่างๆ ใน
โรงเรี ยนอย่างสมําเสมอ และมีบริ ษทั ทีรับงานการทําความสะอาดเครื องปรับอากาศอย่างสมําเสมอในห้องเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ
ด้านสภาพแวดล้อ มโรงเรี ยนทําการปรั บ ปรุ งสภาพภู มิ ท ัศ น์ ข องโรงเรี ยน จัดให้ มี ก ารปลู ก ต้น ไม้
สวนหย่อมต่างๆให้สวยงามและร่ มรื นอยูเ่ สมอ มีการดูแลรักษาความสะอาดรอบๆอาคารและบริ เวณโรงเรี ยน ด้วย
กิจกรรมตาวิเศษ มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ งแวดล้อม ด้วยการรี ไซเคิลขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ0ง
การดู แลการกําจัดนํ0าเสี ยในคู คลองของโรงเรี ยน การรณรงค์งดสู บบุ หรี และดับเครื องยนต์เมือจอดรถในโรงเรี ยน
และมีการเก็บข้อมู ลพื0นฐานคุ ณ ภาพสิ งแวดล้อมของโรงเรี ยนด้วยการติ ดตั0งเครื องวัดเสี ยงฝุ่ นละออง คุ ณภาพนํ0า
ในสระโดยบริ ษทั UAE นอกจากนี0 โรงเรี ยนยังให้บริ การอาหาร นํ0าดื มที ถูกสุ ขอนามัย ซึ งในปี นี0 ได้รับการตรวจ
คุ ณ ภาพนํ0าดื ม จาก United Analyst and Engineering Co.,Ltd. ผลการตรวจคุ ณ ภาพนําดื# มพบว่าได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที# WHO กําหนด และริ เริ# มตังคณะกรรมการสิ# งแวดล้อมของโ รงเรี ยน ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูป้ กครอง
และผูแ้ ทนครู ทุกระดับชันเรี ยน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริ มสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยนจัดให้มีโครงการและกิจกรรมทีส่งเสริ มสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน ครอบคลุ ม
ตามสุ ขบัญญัติ 10 ประการ เช่น
ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยน ได้แก่ การรณรงค์ให้ใช้หน้ากากอนามัย ( MASK) เมือมีอาการไอ และ
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จามป้ องกันการติดเชื0 อทางเดิ นหายใจ เป็ นประจําทุกวันตลอดภาคเรี ยน รณรงค์การทําความสะอาดห้องเรี ยนและ
อาคารเรี ยนเพือป้ องกันและควบคุ มโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบบทางเดิ น
หายใจ เน้นการล้างมื อให้ ส ะอาดบ่ อยๆทั0งการล้างด้วยสบู่ และการใช้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) ก่ อนเข้า
ห้องเรี ยนหลังการพัก จัดบริ การฉี ดวัคซี นต่างๆอย่างต่อเนื อง ได้แก่ วัคซี นป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซี น MMR
(วัคซี นป้ องกันโรค หัด ทางทูม หัดเยอรมัน) วัคซี น DT (วัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก) มีการตรวจสุ ขภาพ
นักเรี ยนและบุคลากรประจําปี มีการควบคุมกําจัดลูกนํ0าและยุงลายและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ0ายุงลาย ใส่ ทราย
เทมี ฟ อส/จี พี โ อ f โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ นจากศู น ย์ ส าธารณสุ ขfm ลุ ม พิ นี และสํ า นั ก งานเขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร มาฉี ดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายในโรงเรี ยน และจัดกิ จกรรมที ส่งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยน ได้แก่
กิจกรรม 1 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 กี ฬา, กิ จกรรมกี ฬาสี ประจําปี กิ จกรรมกีฬาระหว่างห้องเรี ยน, กิ จกรรมการออกกําลัง
กายยามเช้าของนักเรี ยนตั0งแต่ระดับช่วงชั0นทีf-2, กิจกรรมลานกีฬาเพือสุ ขภาพ เพือส่ งเสริ มการเล่นกีฬาทุกประเภท
ในช่ วงเช้า-พักกลางวัน-หลังเลิ กเรี ยน, จัดการเรี ยนการสอนและรณรงค์เรื องสุ ขบัญญัติ10 ประการ โดยกิ จกรรม
ทั0งหมดนี0 ดําเนินงานโดยกลุ่มสาระวิชาพลศึกษาและสุ ขศึกษา
ด้านความปลอดภัย โรงเรี ยนมี นโยบายการรั กษาความปลอดภัย (ดู อา้ งอิ งเพิม เติ ม ได้จากเอกสาร
การรักษาความปลอดภัย โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย) โดยมีการแต่งตั0งผูร้ ับผิดชอบด้านการดูแลความปลอดภัยโดย
มีคณะครู ทาํ หน้าทีดูแลความปลอดภัยของนักเรี ยนตามสถานทีต่างๆภายในบริ เวณโรงเรี ยน มีเจ้าหน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยอยูใ่ นบริ เวณประตูทางเข้า-ออกของโรงเรี ยนและจัดให้มีการแลกบัตรเข้า-ออกบริ เวณโรงเรี ยน ติดตั0งกล้อง
วงจรปิ ดภายในโรงเรี ยน มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ ดบั เพลิ ง สายดับเพลิ ง สัญญาณเตือนภัยทุ กปี การศึกษา จัดให้มี
แผนการเคลื อนย้ายนักเรี ยนและบุคลากรในกรณี ทีเกิดเหตุฉุกเฉิ นโดยมีการซ้อมปี การศึกษาละ f ครั0ง นอกจากนี0
โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ในการจัดโครงการคุณพ่ออาสา
จราจร มาช่ วยอํานวยความสะดวกในการรั บ-ส่ ง นักเรี ยน ดู แลการข้ามถนน การจราจราจรภายในและภายนอก
โรงเรี ยนให้มีความสะดวก ปลอดภัยและเกิดความคล่องตัวมากขึ0น
11.3 จัดห้องสมุ ดที ให้บ ริ ก ารสื อและเทคโนโลยีส ารสนเทศที เอื0 อให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองและ/หรื อ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
โรงเรี ยนมีการจัดบริ การห้องสมุดในระดับอนุ บาล-ระดับชั0นมัธยมศึกษา ห้องบริ การด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ห้องเมริ ชีและห้องวรัญจรา) และห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั0งนี0 เพือการสื บค้นข้อมูลในการเรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยนได้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื องในการเรี ยน โรงเรี ยนจัด
ให้มีห้องคอมพิวเตอร์ สําหรับบุคลากร บริ การด้านอินเตอร์ เน็ตสําหรับสื บค้นข้อมูล มีห้องบริ การและผลิ ตสื อการ
สอนที จาํ เป็ น เช่ น การจัดทําเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนและการถ่ายเอกสาร การบริ การวิทยุ เครื องเล่ น
DVD ,VCD, คอมพิวเตอร์ แบบพกพา ฯลฯ เพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอน และเพือความสะดวกในการทํางาน
ด้านการสอนของครู โรงเรี ยนได้จดั ซื0อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาให้บุคคลกรครู ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนมีหอ้ งศูนย์การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระต่างๆ เพือเอื0อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและมีการเรี ยนรู ้แบบ
มีส่วนร่ วม เช่น ศูนย์การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ศูนย์การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
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ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องปฏิ บตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มสาระเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์อาเซี ยนศึกษา
ห้อง Maths Wizz สําหรับนักเรี ยนช่วงชั0นที 1 - 2 ห้อง Reading Room ดําเนินการโดยคุณแม่อาสา เป็ นต้น
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรี ยนมีห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนทีมนั คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สําหรับผูเ้ รี ยน ทั0งนักเรี ยน ผูป้ กครอง และ
บุคคลากรในโรงเรี ยน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีเยีย ม
2. โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมทีส่งเสริ มสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยนเป็ นทีพอใจอยุใ่ นระดับดีมาก
3. โรงเรี ยนมีการจัดห้องสมุดทีให้บริ การสื อและเทคโนโลยี สารสนเทศทีเอื0อให้ผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า นักเรี ยน ผูป้ กครอง และบุคคลากรของโรงเรี ยน
มีความพึงพอใจ ในด้านการจัดห้องสมุดทีให้บริ การสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอื0อให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และ/หรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับเยีย ม
มาตรฐานที3 12 สถานศึ ก ษามี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ ภายในของสถานศึ ก ษาตามที3 กํ า หนดในกฎกระทรวง
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการการมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในโรงเรี ยน นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
และหน่วยงานทีเกียวข้อง มีการแต่งตั0งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนิ นการให้บรรลุตามตัวบ่งชี0 ในมาตรฐานที 12
ดังนี0
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนแต่งตั0งคณะทํางานในการจัดทําข้อกําหนดเกี ยวกับคุ ณลักษณะ คุ ณภาพที พึงประสงค์ และ
มาตรฐานที ต้องการให้ เกิ ด ขึ0 น เพื อใช้เป็ นเป้ าหมายในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษา โดยวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานสํานักงานเขต
พื0นที การศึ กษา มาตรฐานคุ ณ ภาพเด็ กตามหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ ก ษา นโยบายและจุ ดเน้นของ
หน่ วยงานต้นสังกัด และอัตลักษณ์ การศึ กษาคาทอลิ ก ทั0งนี0 โดยคํานึ งถึ งศักยภาพของเด็ก ศักยภาพของโรงเรี ยน
บริ บทของชุ มชนและท้องถิน ด้วยการจัดประชุ มคณะทํางานกําหนดค่าเป้ าหมายความสําเร็ จของแต่ละมาตรฐาน
และเพือให้เห็นการพัฒนาอย่างชัดเจน โรงเรี ยนจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาทีต่อเนื อง x ปี คือ ปี การศึกษา 2558 –
2560 เป้ าหมายความสําเร็ จของแต่ละมาตรฐานทีกาํ หนดขึ0นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
นํามาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ พร้อมทั0งประกาศให้ผเู ้ กียวข้องทั0งภายในและภายนอกรับทราบอย่างทัว ถึง
โรงเรี ยนแต่งตั0งคณะทํางานในการกําหนดแนวทางประกันคุ ณภาพของสถานศึ กษา โดยดําเนิ นการ
กําหนดมาตรฐานการศึ กษาให้ส อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ มเติ ม พ.ศ.
2554) และสอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพือใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย
และเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน ด้วยการจัดประชุ มเพือกําหนดค่าเป้ าหมายความสําเร็ จของแต่ละ
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มาตรฐานและ ตัวบ่ งชี0 และเพื อให้ เห็ นการพัฒ นาอย่างชัดเจน โรงเรี ยนจึ งกําหนดมาตรฐานที ต่อเนื อง x ปี คื อ
ปี การศึ ก ษา 2558 – 2560 และจัด ทําเอกสารมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย น นําเสนอผ่านความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน และนํามาเป็ นเกณฑ์ในการบริ หารจัดการ พร้อมทั0งประกาศให้ผูเ้ กียวข้องทั0งภายใน
และภายนอกรับทราบอย่างทัว ถึง ทั0งนี0โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นประจําทุกปี
12.2 จัดทําและดําเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีแสดงแผนงาน โครงการ กิ จกรรม
วิธีการ งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายทีโรงเรี ยนกําหนดไว้ โดย
มี ก ารกํา หนดกรอบเวลาของการดําเนิ น งาน 5 ปี (ปี 2556 -2560) เพื อ ใช้เป็ นกรอบในการดํา เนิ น งาน ผูม้ ี ส่ ว น
เกียวข้องทุกฝ่ ายร่ วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการนําแผนสู่ การปฏิบตั ิตามกรอบ
ระยะเวลาที กาํ หนดไว้ ปี การศึ กษา 2558 นี0 เป็ นปี ที 3 ของการดําเนิ นการตามกรอบของแผนพัฒนาโรงเรี ยน ซึ ง
โรงเรี ยนตระหนักเสมอว่า พันธกิ จทีสําคัญของโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็ นสิ งที
ทุ ก ฝ่ ายต้อ งมี ส่ วนร่ วมเพื อให้ ดาํ เนิ น การจนบรรลุ ผ ล ดัง นั0น การดําเนิ น งานที ส ะท้อนความสํ าเร็ จที ชัด เจน คื อ
การจัดทําแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรี ยน เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้
ความเห็ นชอบ และกําหนดปฏิ ทิ นการนําแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารประจําปี ไปสู่ การปฏิ บ ตั ิ ตามกรอบเวลาที โครงการ /
กิ จกรรมนั0นๆ กําหนดไว้ โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมิ น และรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิการ
ประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการแต่งตั0งผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําระบบสารสนเทศ และใช้ IT ในการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรี ยน ทําให้ภารกิจทั0งด้านการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคลากร
และการบริ หารงานทัว ไป เกิดความเชื อมโยงกัน ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั พร้อมให้บริ การและมีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ขอ้ มู ลข่าวสารต่างๆที เกี ยวข้องกับโรงเรี ยนให้แก่ นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู และบุ คลากรผูเ้ กี ยวข้องใน
หลากหลายวิธี ได้แก่ การสื อสารผ่านทางวารสารของโรงเรี ยน ทาง SMS ทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail)
และทาง Website ของโรงเรี ยน ซึ งนักเรี ยน ผูป้ กครองและครู สามารถติดตามข่าวสารทาง Website ได้ตลอดเวลา
และมีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนิ นงานสารสนเทศจากผูเ้ กียวข้องได้แก่ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง เพือให้
ผูท้ ี เกี ย วข้อ งได้มี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ด เห็ น และนําไปพัฒ นางานสารสนเทศของโรงเรี ย นซึ งได้ต0 งั
คณะทํางานขึ0นมาในปี การศึกษานี0เพือปรับเปลียนโปรแกรมใช้งานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง ขึ0น
12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการดําเนิ นการติ ดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนและประเมินผลการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาขั0นพื0นฐาน โดยกําหนด
คณะกรรมการทีประกอบด้วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายและระดับต่างๆ ในการรับผิดชอบดําเนิ นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาทั0งระดับบุคคลเป็ นระยะๆ และระดับสถานศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 ครั0ง และกําหนดคณะกรรมการที
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ประกอบด้วยครู ทีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ประเมินคุณภาพภายใน ด้วยวิธีการและเครื องมือทีหลากหลาย ซึ ง
ในทุกๆปี คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนจะเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน พร้ อมทั0งให้ขอ้ เสนอแนะการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษาเพือปรั บปรุ ง แก้ไข หรื อพัฒนาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึ กษาของโรงเรี ยน นอกจากนี0 มีการเตรี ยมการและพร้ อมให้ความร่ วมมื อในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ งในปี การศึกษานี0 โรงเรี ยนได้รับการการตรวจติดตามประเมินผลการจัด
การศึก ษาโ รงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึก ษา จากสังกัดสํานัก งานคณะกรรมการ การส่ งเสริ มการศึ ก ษาเอกชน
(สช.) ซึ# งหน่วยงานต้นสังกัด เมื#อวันพฤหัสบดีที# _a กรกฎาคม พ.ศ. _\\b
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนือง
โรงเรี ย นนําผลจากการประเมิ น ตนเองในปี ที ผ่า นๆมา และผลการประเมิ น ภายในจากหน่ วยงาน
ต้นสังกัด รวมทั0งผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกรอบที 3 จากสมศ. มาวิเคราะห์ และประมวลผล เพือเลื อกสรร
ข้อมูลไปปรับใช้ซ ึ งครอบคลุมภาระงานของโรงเรี ยนทั0ง 4 ด้าน โดยมีการประชุ มทั0งระดับกลุ่มสาระ ระดับหัวหน้า
กลุ่มสาระ และระดับบริ หาร ด้วยกระบวนการ Continue - Start - Stop ถึงสิ งทีจะต้องดําเนินการ เพือนํามาวางแผน
ในการบริ หารจัดการศึกษาในปี ต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นทีพึงพอใจของทุกฝ่ าย
12.6 จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนจัดทํารายงานประจําปี ซึ งเป็ นรายงานผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในที สะท้อนถึ งคุ ณ ภาพ
ผูเ้ รี ยนและผลสําเร็ จของการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยน โดยใช้แนวทางการประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยเพือการประกันคุ ณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิ การ ทีมีสาระครอบคลุ มการดําเนิ นงานของ
โรงเรี ยน ความสําเร็ จ ชื อเสี ย ง อัต ลัก ษณ์ และเอกลัก ษณ์ ข องโรงเรี ยน โดยความร่ วมมื อในการดําเนิ น การของ
บุคลากรทุกฝ่ าย และนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความเห็นชอบ เพือนําเสนอหน่วยงานต้น
สังกัด และเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
ผลการดําเนินการ
โรงเรี ยนได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพภายในตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของ
บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ าย ทั0งชุ ม ชน และหน่ วยงานที เกี ยวข้อง สะท้อนถึ งคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นและผลสํา เร็ จของการบริ ห าร
จัดการศึกษาทีแสดงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน ตรงตามตัวบ่งชี0ดงั นี0
1. การจัดทํามาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษามี ความชัดเจน ทุ ก มาตรฐานมี ก ารกําหนดค่าเป้ าหมาย
ความสําเร็ จ อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย ม
2. การจัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยูใ่ น
ระดับคุณภาพดีเยีย ม
3. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพือพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษา
ร้อยละ อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
4. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่ นระดับ
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คุณภาพดีดีมาก
5. นําผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื อง
อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย ม
6. จัด ทํา รายงานประจํา ปี ที เป็ นรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ซึ งมี ส าระสํ า คัญ ครอบคลุ ม การ
ดําเนินงาน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย ม
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที3 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรีย นรู้
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กิ จกรรมต่าง ๆ และแหล่งเรี ยนรู ้ เพือให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี0ท0 งั 2 ของมาตรฐานที 13 ดังนี0
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท0 งั ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั0งผูท้ ีเกียวข้อง
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย เป็ นการพัฒนาคุณภาพ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะพื0นฐาน
ของตนเอง มี ท ัก ษะการใช้ชี วิตร่ วมกับ ผูอ้ ื น และสั ง คม รั บ รู ้ คุ ณ ค่ าของชี วิต มี คุ ณ ลัก ษณะมัน คงในเซอร์ เวีย ม
เป็ นพลเมืองผูร้ ับผิดชอบต่อสังคมและโลก และยึดจิตตารมณ์เซอร์ เวียมเป็ นวิถีชีวิต โดยจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
นัก เรี ย นเป็ นสํ าคัญ ฝึ กให้ ผู เ้ รี ย นไตร่ ตรองจากประสบการณ์ ข องตนเองหรื อผู อ้ ื น รู ้ จกั แสวงหาความถู ก ต้อ ง
ความจริ งและความงามของชีวิต มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุดและสื อต่างๆรอบตัว
ใช้ป ระโยชน์ จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ และภู มิ ปั ญ ญาในท้องถิ น จึ ง สนับ สนุ น ให้ นัก เรี ย นได้เรี ย นรู ้ จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที
หลากหลาย มีการเพิมคุณภาพและความหลากหลายในโครงการแหล่งเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เสริ มทักษะใน
การค้น คว้าทบทวน แสวงหาคําตอบ แก้ปั ญ หาและพัฒ นาศัก ยภาพได้ด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยนตรงตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน นอกเหนื อจากการทีมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู ้ทีโรงเรี ยน โรงเรี ยนให้ความสําคัญกับการ
เตรี ย มความพร้ อมก่ อ นออกทัศ นศึ ก ษา มี ก ารกระตุ ้น และสร้ างแรงจู ง ใจให้ นัก เรี ย นตั0งคําถาม เป็ นการปรั บ
กระบวนการเรี ยนรู ้ภายใต้แนวคิดสอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ให้มากขึ0นโดยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
นัก เรี ยนมี ท กั ษะการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองผ่านทางการสอนแบบ Project Based Learning, Problem Based Learning
หรื อ Cooperative Learning ผนวกกับ การทัศ นศึ ก ษาจากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายนอกโรงเรี ย น มี ก ารเชื อ มโยงและ
แลกเปลี ยนข้อมูลด้วยการมีประสบการณ์ จริ งจากการจัดนักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อยขนาดเล็กไม่เกิ น 15 คน เพือให้การ
ไปทัศนศึกษาเกิดประโยชน์เต็มที นักเรี ยนได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากบุคคลในชุมชนได้ใกล้ชิดขึ0น อีกทั0งเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกสถานทีหรื อเรื องทีศึกษาได้เองตามความสนใจ เช่น การทัศนศึกษากลุ่มย่อย
ในระดับชั0นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) กิ จกรรมพิพิธภัณฑ์สะสมความสุ ข (ม.1) กิ จกรรมอาชี พสร้ างสุ ข
บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ (ม.2) กิจกรรมเส้นทางสร้างสรรค์สานฝั นสู่ การเรี ยน (ม.3) และการทัศนศึกษาร่ วมกับ
การจัดค่ายยุวกาชาดในระดับมัธยม (ม.1-ม.6) รวมทั0งโรงเรี ยนยังให้การสนับสนุ นกิจกรรมฟื0 นฟูจิตใจ และปฏิบตั ิ
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ธรรมสําหรับคณะครู และนักเรี ยนทุ กระดับชั0น เรี ยนรู ้ การไตร่ ตรอง และการภาวนาในวิถีชีวิต เพือให้เกิ ดความ
ลึ ก ซึ0 งในจิ ตใจ ฝึ กสติ สั ม ปะชัญ ญะ และ การปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นคนดี ข องสั งคม โดยวิท ยากรผูม้ ี ป ระสบการณ์ ตรง
บาทหลวง พระสงฆ์ และผูเ้ ชี ยวชาญทางด้านศาสนาอืน ๆ ท่ามกลางบรรยากาศแห่ งความเคารพและยึดมัน ในความ
ดีงาม จากประติมากรรมรู ปเคารพนักบุญประจําสี คณะ ตลอดจนคําสอนของท่านนักบุญอัญจลาทีปรากฏอยู่ตาม
ป้ ายนิเทศ ผลงานศิลปะพร้อมข้อคิด ข้อควรปฏิบตั ิ นับเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ท0 งั ทางสติปัญญาและจิตวิญญาณ
13.2 มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรทีเกียวข้อง
โรงเรี ยนจัดการศึ ก ษาตามอัตลัก ษณ์ ก ารศึ ก ษาคาทอลิ ก บนรากฐานของการศึ ก ษาอุ ร์สุ ลิ น ภายใต้
บรรยากาศรักและรับใช้ ด้วยการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดกับผูป้ กครอง นักเรี ยนเก่า และหน่ วยงานอืนๆโดยมี
เป้ าหมายที การพัฒนาการศึ กษาสู่ การเรี ยนรู ้ ทีแท้จริ ง เพื อพัฒนานักเรี ยนสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ทีสมบู รณ์ โรงเรี ยน
อาศัยความเชือพื0นฐานทีตรงกันในเรื องของการเคารพในศักดิ@ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และความเชือว่ามนุ ษย์ทุกคน
มีศกั ยภาพทีสามารถพัฒนาได้รวมทั0งพึงได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
โรงเรี ยนมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาด้วยการแบ่งปั นความรู ้ขา้ มกลุ่ม
สาระวิชาจากบุคลากรครู สู่บุคลากรครู เช่น โครงการอบรมความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ การใช้แบบสอบถามออนไลน์
การสอนถ่ายรู ป การแกะสลักยางลบ การสอนทําอาหารจากคุณครู กลุ่มสาระการงานพื0นฐานอาชี พและเทคโนโลยี
การสอนศิลปะ ดนตรี ไทย ดนตรี สากล ลีลาศ จากคุณครู กลุ่มสาระศิลปะ การสอนภาษาอังกฤษจากคุณครู เจ้าของ
ภาษาให้คุณครู ในโรงเรี ยนตามความสมัครใจ
โรงเรี ย นมี ก ารสื อ สาร ชี0 แจง อธิ บ ายทํา ความเข้า ใจ แลกเปลี ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งสถานศึ ก ษากับ
ครอบครั ว เพื อ ให้ ก ารพัฒ นานัก เรี ย นมี ทิ ศ ทางเดี ย วกัน มี กิ จกรรมการปฐมนิ เทศและประชุ ม ผู ป้ กครองแต่ ล ะ
ระดับชั0น โรงเรี ยนสนับสนุ นให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของโรงเรี ยน สร้ างความเข้มแข็งของงานเครื อข่าย
ผูป้ กครองและงานคุ ณ แม่ อาสา เพื อส่ งเสริ มให้มี การแบ่ งปั นประสบการณ์ เรี ย นรู ้ จากกันและกัน นําไปพัฒนา
การศึกษา และพัฒนาสังคม โดยโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอืน ๆ ในชุ มชน โรงเรี ยน
มีผูแ้ ทนครู ทีมาจากการเลือกตั0งซึ งเป็ นคณะทํางานเพือประสานงานกับสมาคมผูป้ กครองและครู ฯและจัดกิจกรรม
สร้ างขวัญและกําลังใจให้ครู ด้วยกัน มี สมาคมนักเรี ยนเก่ าฯ อนุ กรรมการวิชาการสมาคมนักเรี ยนเก่า เครื อข่าย
ผูป้ กครองช่วงชั0นอนุ บาล-มัธยม สนับสนุ นและรับผิดชอบจัดกิ จกรรมในการพัฒนาการศึกษาทีชดั เจนสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของโรงเรี ยน มีกระบวนการในการจัดกิจกรรม นําขั0นตอนทีมาจากการประชุ มหารื อจากแต่ละฝ่ าย
มีมติทีประชุ มเพือการปฏิบตั ิ มีหลักฐานรายงานการประชุ ม กิจกรรมมีการติดตามผลและนําผลการประเมินมาใช้
ตัด สิ น ใจและปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ แ ละ ความร่ ว มมื อ กับ ชุ ม ชนในการพัฒ นา
การศึกษา ส่ งเสริ มความมีส่วนร่ วมในบทบาททีหลากหลายร่ วมไปกับบุคลากรของทางโรงเรี ยน ตั0งแต่การเป็ นที
ปรึ กษาทางวิชาการ วิทยากรให้ความรู ้ นํานักเรี ยนไปทัศนศึกษา ประเมินทักษะการพูดรายงาน และสัมภาษณ์
เพือเตรี ยมความพร้ อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีการกําหนดหลักสู ตรการเรี ยนรู ้และแนะแนวเกียวกับ
การประกอบอาชี พ นักเรี ยนจึงมีโอกาสรับฟังข้อมูลความรู ้เรื องอาชีพต่างๆ จากผูป้ กครองของนักเรี ยนและได้เรี ยนรู ้
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การประกอบธุ รกิ จขนาดเล็กจากนักเรี ยนเก่าทีเข้ามาช่ วยสอนให้กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาการ
ประกอบธุ รกิ จขนาดเล็ก (SME) เพือสังคม นอกจากนั0นแล้วโรงเรี ยนได้ขยายเครื อข่ายนักเรี ยนเก่าในสายอาชี พ
ต่างๆ เพื อส่ งต่อความหวังและประสบการณ์ การประกอบอาชี พ ในโครงการสัมภาษณ์ อาชี พของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาศึกษาปี ที n และนําเสนอเป็ นวิดีทศั น์การสัมภาษณ์ดว้ ยบรรยากาศในการเป็ นตัวอย่างแห่ งความร่ วมมือ
เสี ยสละ อุทิศเวลาและให้ความช่วยเหลือเต็มศักยภาพเช่นนี0 ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ท0 งั ทางด้านวิชาการและทักษะ
ชีวติ ท่ามกลางความรู ้สึกเสมือนโรงเรี ยนเป็ นบ้านหลังทีสองทีมีบุคคลหลายฝ่ ายร่ วมกันพัฒนาให้นกั เรี ยนเติบโตได้
อย่างสมบูรณ์เพื#อร่ วมสื บทอดเจตนารมณ์ของท่านนักบุญอัญจลา
โรงเรี ยนสร้างความสัมพันธ์และจัดตั0งเครื อข่ายกับองค์กรในชุมชนเพือการเรี ยนรู ้พฒั นาสังคมร่ วมกัน
ทั0งภาครัฐและเอกชน องค์กรศาสนา โดยการเป็ นต้นแบบ มีกิจกรรมจิตอาสาครู ช่วยสอนที#โ รงเรี ยนปิ ยมาตย์แ ละ
บ้านอัญจลา เชี ยงคํา ส่ งตัวแทนครู เป็ นวิทยากรแบ่งปั น เผยแพร่ และสร้างความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอน
ในรู ปแบบ Reflective Pedagogy Paradigm ที#ใ ช้ไ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้ก บั โ รงเรี ยนคาทอลิ ก อื#นเพือให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคาทอลิคอย่างแท้จริ ง
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการดําเนินการ พบว่า
f. โรงเรี ยนดําเนิ นการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกเพือพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนทุกระดับชั0น ร้อยละ 91.13 ของการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ภายในและการใช้ประโยชน์จากแหล่ ง
เรี ยนรู ้ท0 งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน เกิดประสิ ทธิ ผลเป็ นทีน่าพอใจในระดับดีมาก
2. โรงเรี ยนมีการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ท0 งั ภายในและภายนอกเพือเผยแพร่ ความรู ้ และนําความรู ้ มาใช้
ประโยชน์ทุกช่วงชั0น ร้อยละ 93.32 ของนักเรี ยน คุณครู ผูป้ กครองและผูเ้ กียวข้องมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วม
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่าและชุมชนในระดับดีเยีย ม
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที3 14 การพัฒ นาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศ น์ ปรัชญาและจุดเน้ นทีก3 าํ หนดขึน2
วิธีการพัฒ นา
การจัดการศึ ก ษาของโรงเรี ยนบรรลุ เป้ าหมายตามวิสั ย ทัศ น์ ปรั ช ญาและจุ ดเน้น ที ก าํ หนด ทั0งนี0 เป็ นผล
มาจากการทีโรงเรี ยนได้ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี0
14.1 จัดโครงการ กิ จกรรมที ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นบรรลุ ตามเป้ าหมาย วิสั ย ทัศ น์ ปรั ช ญา และจุ ดเน้นของ
สถานศึกษา
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยเป็ นโรงเรี ยนของคณะอุร์สุลิน มีอตั ลักษณ์ ซ ึ งแสดงถึงความเป็ นโรงเรี ยน
อุร์สุลิน คือ Serviam รักและรับใช้ โดยปลูกฝังความรักและรับใช้ในบรรยกาศการเรี ยนของโรงเรี ยน ในการเรี ยน
คําสอนและจริ ยศึกษาควบคู่กบั การจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพือปลูกฝังให้ศิษย์มี Serviam ในหัวใจ
และแสดงออกด้วยทัศนคติและการปฏิ บตั ิในชี วิต โดยมี โครงการและกิ จกรรมเซอร์ เวียมในระดับชั0นต่างๆ เช่ น
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การบริ จาคเงิ นคนจน โครงการโรงเรี ยนพี -โรงเรี ยนน้อง โครงการนักเรี ยนมัธยมปลายช่ วยเวรจราจร โครงการ
สังคมสงเคราะห์ โครงการเหล่านี0 ลว้ นส่ งเสริ มการบูรณาการคุ ณค่าพระวรสารในรายวิชากับชี วิตในโรงเรี ยน ซึ ง
ทั0งหมดนี0 แสดงถึ งความเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิ กอย่างแท้จริ ง มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะพื0นฐานของตนเอง ทักษะการใช้
ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนและสังคม รับรู ้คุณค่าของชีวติ มีคุณลักษณะมัน คงในเซอร์ เวียม เป็ นพลเมืองผูร้ ับผิดชอบต่อสังคม
และโลก โดยยึดจิตตารมณ์เซอร์ เวียมเป็ นวิถีชีวติ
14.2 ผลการดําเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
โครงการและกิ จกรรมต่างๆสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรี ยน ผลสําเร็ จของ
งานเป็ นที พึ งพอใจของนัก เรี ยน ครู ผูบ้ ริ ห าร ผูป้ กครอง และเป็ นที ย อมรั บ ของชุ ม ชน สามารถเป็ นแบบอย่าง
การปฏิบตั ิทีดีในการผลิตบุคคลทีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทีกาํ หนดตามเป้ าหมายของโรงเรี ยน
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรี ยนมีกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้ จกั การรักและรับใช้ (Serviam) ในทุ กระดับชั0น โครงการและ
กิจกรรมทีดาํ เนิ นการสอดคล้องกับเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา การดําเนิ นการเกิดขึ0น
จากความมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร ชุ ม ชนและผู ้ที เกี ย วข้ อ ง ภายใต้ ค วามเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารโรงเรี ยน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ คุณลักษณะทีพึงประสงค์ และจิตตารมณ์เซอร์ เวียมของการรัก
และรับใช้ท0 งั ต่อโรงเรี ยนและสังคมในระดับดีเยีย ม
j. ร้ อยละ 94.21 ของการดําเนิ นงานโครงการ กิ จกรรม ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นทีกาํ หนดขึ0นและร้ อยละ 90.34 ของผูท้ ีเกียวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนิ นการในระดับ
ดีมาก
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที3 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
วิธีการพัฒ นา
โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการด้านมาตรการส่ งเสริ มโดยการจัดกิจกรรมตามนโยบายหลักของโรงเรี ยนทีกาํ หนดไว้
ในแผนพัฒ นาโรงเรี ย น ปี 2556-2560 ซึ งเป็ นแนวนโยบายสํ าคัญ ในการขับ เคลื อ นเพื อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด
การศึกษาสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา โดยนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และผูท้ ีเกียวข้องมีส่วนร่ วม
และพอใจในการดําเนินการ
ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนได้จดั กิ จกรรมเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างแท้จริ งให้กบั นักเรี ยน ประกอบด้วย
กิ จกรรมเครื อข่ายผูป้ กครองทั0งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึ กษา และกิ จกรรมคุ ณ แม่อาสาได้แก่ การที คุณแม่
นักเรี ยนปf-xมาจัดกิจกรรมเสริ มความรู ้ในเวลาเรี ยนให้นกั เรี ยน j คาบ คือกิจกรรมไทยและอังกฤษ การมีส่วนร่ วม
ในการนํานักเรี ยนไปทัศนศึกษาตามสถานทีต่าง ๆ การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนไปทัศนศึกษาทีสถานประกอบการ
ของผูป้ กครอง ผูป้ กครองมาเป็ นวิทยากรบรรยายข้อมูลความรู ้ เป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์แก่นกั เรี ยน และเป็ นผูส้ ัมภาษณ์
นัก เรี ยนสําหรั บ ฝึ กการตอบคําถามเพื อสอบสั ม ภาษณ์ ในการเข้ามหาวิท ยาลัย การดู แลห้ องสมุ ดภาษาอังกฤษ
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เป็ นต้น นอกจากนี0 การส่ งเสริ ม คุ ณ ลักษณะซื อสั ตย์ให้แก่ นักเรี ยนยังเป็ นสิ งที ต้องเน้นและทําอย่างต่ อเนื องตาม
นโยบายโรงเรี ยนทีกาํ หนดแนวปฏิบตั ิให้ สร้าง Learning Community ให้ความสําคัญกับ การส่ งเสริ มการไม่ลกั ลอก
ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ@ ซึ งเป็ นส่ วนหนึงของกิจกรรมสานต่อและขยายผลโครงการ ครู มาแตร์ ไม่คุมสอบ และการติดตาม
ความต่อเนื องของการนําหลักสู ตร Growing Good ไปใช้ในการสอนนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและเริ มขยายมาใช้
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี การศึกษานี0ดว้ ย
15.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเพือสนองตอบนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรี ยนจัดกิ จกรรมพิเศษเพือพัฒนาการศึ กษาที ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา จํานวน 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมเครื อข่ายผูป้ กครองและคุณแม่อาสา
2. การส่ งเสริ มการไม่ลกั ลอก ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ@
3. การนําหลักสู ตร Growing Good ไปใช้ในการสอนนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น
15.2 ผลการดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย
การดําเนิ นงานทั0ง 3 กิ จกรรมนี0 เป็ นการดําเนิ นงานที ต่อเนื อง มี ก ารกําหนดเป้ าหมายความสําเร็ จ
ภายในเวลา 5 ปี ตามที ระบุ ในแผนพัฒนาโรงเรี ยน อย่างไรก็ตามจากการประเมิ นการดําเนิ นงานในปี การศึ กษา
2558 พบว่า กิจกรรมทั0ง 3 กิจกรรม บรรลุเป้ าหมายเป็ นอย่างดีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี0
ตารางที3 34 แสดงผลการสํารวจความคิดเห็นของผูป้ กครองทีเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ปี การศึกษา
2558 ระดับประถมศึกษา จํานวน 122 คน
ข้ อที3
1
2

4

5
6

หัวข้ อ

5
มากทีส3 ุ ด
ท่านรู ้สึกพึงพอใจทีโรงเรี ยนสนับสนุนให้ผปู ้ กครองมีส่วน
100
ร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
(81.97)
ท่านพึงพอใจทีโรงเรี ยนสนับสนุนกิจกรรมเครื อข่าย
103
ผูป้ กครองและงานคุณแม่อาสา เพือส่งเสริ มกระบวนการ
(84.43)
เรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
ท่านรู ้สึกพึงพอใจทีโรงเรี ยนส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
101
มุ่งมัน พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพด้วยกิจกรรมการ
(82.79)
เรี ยนรู ้ทีหลากหลาย
ท่านรู ้สึกพึงพอใจต่อกิจกรรมทีโรงเรี ยนส่งเสริ มให้
93
นักเรี ยนมีจิตตารมณ์รักและรับใช้ (serviam)
(76.23)
กิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดขึ0น ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนบรรลุตาม
89
เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
(72.95)
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ระดับความคิดเห็น
4
3
2
มาก ปานกลาง น้ อย
22
0
0
(18.03)
19
1
0
(15.57) (0.65)

1
น้ อยทีส3 ุ ด
0
0

21
(17.21)

0

0

0

27
(22.13)
31
(25.41)

2
(1.64)
2
(1.64)

0

0

0

0

สรุ ป ผลการประเมิ นความพึ งพอใจ พบว่า ผูป้ กครองที เข้าร่ วมกิ จกรรมของโรงเรี ยน ปี การศึ ก ษา 2558
ระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อกิ จกรรมมากทีสุดและมาก คิดเป็ นร้ อยละ 99.32 และระดับปานกลาง เฉลี ย
คิดเป็ นร้อยละ 0.79
ผลการสํ า รวจข้อมู ล ครู ผู ส้ อนตั0ง แต่ ระดับ ชั0น ประถมศึ ก ษาปี ที 1 – มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 จํานวน 87 คนที
ส่ งเสริ มการไม่ลกั ลอก ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ@ พบว่า ได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทีส่งเสริ มการไม่ลกั ลอก ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ@ ใน
รู ปแบบต่างๆ คิดเป็ นร้อยละดังแสดงในตารางที 35
ตารางที3 35 แสดงกิจกรรมส่ งเสริ มการไม่ลกั ลอก ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ@
จํานวนคุณครู
87

ทําสื3 อการสอน / เอกสาร
สอนวิธีการเขียนอ้ างอิงที3 มอบหมายให้ นักเรียนทํางาน
ประกอบการสอนทีม3 ีการอ้ างอิง ถูกต้ องให้ กบั นักเรีย น โดยเน้ นการอ้ างอิงอย่ างชั ดเจน
72 คน
27 คน
46 คน
(82.76)
(31.0)
(52.87)

นอกจากนี0 ยังมีครู ทีใช้ขอ้ มูล หรื อสื อการเรี ยนการสอนจาก POT (ของกระทรวงศึกษาธิ การ) จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนขึ0 น เองและสอดแทรกเรื อ งความซื อ สั ต ย์ ไม่ ค ดโกง ผ่า นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่ าง ๆ ที
หลากหลาย เช่น การเขียนเรี ยงความ มีการสอนเรื องการไม่ลกั ลอกด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนบอกประโยชน์ของการ
อ้างอิง และการไม่คดั ลอกงานของคนอืน ให้ตวั อย่างใบงาน เช่น บันทึกการอ่าน ตัวอย่างรายงาน ทีมีการอ้างอิงอย่าง
ถูกต้องชัดเจน และนักเรี ยนยังจะได้เห็ นการอ้างอิงในข้อสอบ อีกทั0งการฝึ กวินยั ในอ้างอิง และการส่ งงานตรงเวลา
โดยครู จ ะรั บ งาน เฉพาะที มี ก ารอ้า งอิ ง อย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสม ซึ งการอ้า งอิ ง นี0 เป็ นหนึ งในเกณฑ์ ก ารวัด และ
ประเมินผลนักเรี ยน มีเกณฑ์การให้คะแนนทีโปร่ งใสและตรวจสอบได้ เป็ นต้น
ตารางที3 36 แสดงการร่ วมนําหลักสู ตร Growing Good ไปใช้ในการสอน
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ป.2

8 คน

100

100

63
3

38
110

13
2

อื3นๆ (โปรดระบุ)

100

สื3 อใหม่ ทคี3 รู ทาํ ขึน2 เอง
เช่ น PowerPoint

100

ชมภาพยนตร์ พ ร้ อมมีใบ
งานหรื อแสดงความ

8 คน

แสดงละครหรื อร้ องเพลง

แทรกกิจกรรมในระหว่ าง
การสอนของวิชาตนเอง

ป.1

แสดงความคิดเห็นในข่ าว
หรื อสื3 อสิ3งพิมพ์ โดย

จํานวน
คุณครู

ทําสมุดภาพ

ทีมชั2น

สอนในวิชาจริยศึกษา /
วิชาหลักทีร3 ับผิดชอบ

ร่ องรอย / หลักฐาน การร่ วมโครงการ “ โตไปไม่ โกง ”
คิดเป็ นร้ อยละ

แผนการสอนจริ ยศึกษาร้อยละ
50 คําสอนร้อยละ 13
ตัวอย่างประสบการณ์จริ ง
ร้อยละ 13

100

13

ป.4

8 คน

100

100

ป.5

8 คน

100

100

ป.6
ม.1

8 คน
8 คน

100
100

ม.2

9 คน

ม.3

8 คน

บทบาทสมมุติร้อยละ 13
38

38

38

13

13

50

38

13

100
100

63
88

25

63
88

13

100

100

67

12

34

34

100

100

38

13

13

อื3นๆ (โปรดระบุ)

100

สื3 อใหม่ ทคี3 รู ทาํ ขึน2 เอง
เช่ น PowerPoint

ทําสมุดภาพ

8 คน

ชมภาพยนตร์ พ ร้ อมมีใบ
งานหรื อแสดงความ

แทรกกิจกรรมในระหว่ าง
การสอนของวิชาตนเอง

ป.3

แสดงละครหรื อร้ องเพลง

จํานวน
คุณครู

แสดงความคิดเห็นในข่ าว
หรื อสื3 อสิ3งพิมพ์ โดย

ทีมชั2น

สอนในวิชาจริยศึกษา /
วิชาหลักทีร3 ับผิดชอบ

ร่ องรอย / หลักฐาน การร่ วมโครงการ “ โตไปไม่ โกง ”
คิดเป็ นร้ อยละ

ประดิษฐ์สือร้อยละ 13
ตาวิเศษร้อยละ 13
การเลือกตั0งร้อยละ 25

สื อโครงการร้อยละ 13

สรุ ปผลการร่ วมนําหลักสู ตร Growing Good ไปใช้ในการสอนนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่าคุ ณ ครู ร้อยละ 100 ได้นําหลัก สู ตรดังกล่ าวไปใช้ โดยมี ก ารสอนในวิช า จริ ย ศึ ก ษา / วิช าหลัก ที
รับผิดชอบ การสอดแทรกกิจกรรมในวิชาทีตนเองสอนคิดเป็ นร้อยละ 100 และการใช้ในรู ปแบบอืนๆ ได้แก่ การ
ทําสมุดภาพ การแสดงความคิดเห็นในข่าวหรื อสื อสิ งพิมพ์ การแสดงละครหรื อร้องเพลง การชมภาพยนตร์ พร้อมมี
ใบงานหรื อแสดงความคิ ดเห็ น และการทําสื อใหม่ ที ค รู ท าํ ขึ0 น เอง รวมถึ งกิ จกรรมอื นๆ ของทางโรงเรี ย น เช่ น
ตาวิเศษ หรื อการเลือกตั0ง เป็ นต้น
ผลการดําเนินการ
1. ผลการดําเนิ นการกิจกรรมเพือสนองตอบนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผูป้ กครองที
เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2558 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับดีมาก
2. บุคลากรในโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในกิจกรรมการส่ งเสริ มการไม่ลกั ลอก และไม่ละเมิด
ลิขสิ ทธิ@ ด้วยรู ปแบบทีหลากหลาย ในทุกระดับชั0นตั0งแต่ช0 นั ประถมศึกษาปี ที1 – มัธยมศึกษาปี ที 6
3. มีการนําหลักสู ตร Growing Good ไปใช้ในการสอนนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 100 ทั0งในการเรี ยนการสอนวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
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สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี2
จากการประเมินผลการดําเนิ นการดังกล่าวข้างต้น ในปี การศึกษา 2558 สามารถสรุ ประดับคุณภาพตัวบ่งชี0
และระดับคุ ณภาพมาตรฐานของระดับปฐมวัยว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึ กษาพ.ศ.
2553 (ปรับปรุ งใหม่) และระดับคุ ณภาพตัวบ่งชี0 และระดับคุ ณภาพมาตรฐานของระดับการศึกษาขั0นพื0นฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั0นพื0นฐาน พ.ศ. 2554 – 2558ได้ดงั แสดงในตารางที 37 และ 38
ตารางที3 37 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี0ระดับปฐมวัย ปี การศึกษา 2558
จํานวน
เด็ก/ครู
ร้ อยละ/
มาตรฐาน / ตัวชี2วดั
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับทีไ3 ด้
ระดับ G
ขึน2 ไป
ด้ านที3 ? มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน (รวม มฐ.ที3 ? – มฐ.ที3 c)
มาตรฐานที f เด็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย
f.f มีน0 าํ หนัก ส่ วนสู ง เป็ นไปตามเกณฑ์
103
85.83
1.2 มีทกั ษะการเคลือนไหวตามวัย
114
95.00
f.x มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
118
98.33
f.n หลีกเลียงต่อภาวะทีเสี ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย
110
91.67
และสิ งเสพติด
มาตรฐานที 2 เด็กมีและจิตใจ พัฒนาการทางด้านอารมณ์
j.f ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง
120
100.00
j.j มีความมัน ใจและกล้าแสดงออก
120
100.00
j.x ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย
119
99.17
j.n ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว และรัก
118
98.33
ธรรมชาติ
มาตรฐานที x เด็กมีพฒั นาการทางด้านสังคม
x.f มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื อฟังคําสังสอนของพ่อ
114
95.00
แม่ ครู อาจารย์
3.2 มีความซื อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
120
100.00
x.x เล่นและทํางานกับผูอ้ ืนได้
117
97.50
x.n ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที 117
97.50
ตนนับถือ
112

ค่ า
นํา2 หนัก

คะแนน
ทีไ3 ด้

20.00
5
1.00
1.50
1.50
1.00

19.13
4.67
0.86
1.43
1.47
0.92

5
5
4
5
5
5

ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม
ดีมาก
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

5
1.00
1.00
1.00
2.00

4.96
1.00
1.00
0.99
1.97

5
5
5
5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

5
2.00

4.85
1.90

5
5

ดีเยีย ม

1.00
1.00
1.00

1.00
0.98
0.98

5
5
5

ระดับคุณภาพ

ดีเยีย ม

ดีเยีย ม

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป

ร้ อยละ/
ระดับทีไ3 ด้

มาตรฐานที n เด็กมีพฒั นาการทางด้านสติปัญญา
n.f สนใจเรี ย นรู ้ สิ ง รอบตัว ซั ก ถามอย่า งตั0ง ใจ 114
95.00
และรักการเรี ยนรู ้
111
92.50
n.j มีความคิดรวบยอดเกียวกับสิ งต่างๆทีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
n.x มีทกั ษะทางภาษาทีเหมาะสมกับวัย
112
93.33
n.n มี ท กั ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และ 111
92.50
คณิ ตศาสตร์
n.k มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
110
91.67
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที k ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิ ผล
k.f ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของ
9
100.00
การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย และสามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
k.j ค รู จั ด ทํ า แ ผ น ก ารจั ด ป ระ ส บ ก ารณ์ ที
9
100.00
สอดคล้ อ งกับ หลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
k.x ครู บริ หารจัดการชั0นเรี ยนทีสร้างวินยั เชิงบวก
9
100.00
k.n ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
8
88.89
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
k.k ครู ใช้เครื องมือวัดและประเมินพัฒนาการของ
9
100.00
เด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ปรายงาน ผลการ
พัฒนาของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
k.m ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีตน
9
100.00
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
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ค่ า
นํา2 หนัก

คะแนน
ทีไ3 ด้

5.00
1.00

4.65
0.95

5
5

1.00

0.93

5

1.00
1.00

0.93
0.93

5
5

1.00
65.00
20.00

0.92
60.46
19.56

5
5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

2.00
2.00

2.00
1.78

5
4

ดีเยีย ม
ดีมาก

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

ระดับคุณภาพ

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

ประสบการณ์
k. ครู จั ด สิ งแวดล้ อ มให้ เ กิ ดการเรี ยน รู ้ ไ ด้
9
100.00
ตลอดเวลา
k.l ครู มีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
8
88.89
k. ครู มี วุ ฒิ แ ละความรู ้ ค วามสามารถในด้ า น
9
100.00
การศึกษาปฐมวัย
k.fw ครู จดั ทําสารนิ ทศั น์และนํามาไตร่ ตรองเพือ
9
100.00
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที m ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผล
m.f ผู ้ บ ริ หารเข้ า ใจปรั ช ญ าและหลั ก การจั ด
4
การศึกษาปฐมวัย
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิด
4
ริ เริ มทีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
m.x ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วม
5
และใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐาน
คิดทั0งด้านวิชาการและการจัดการ
m.n ผู ้ บ ริ หารสามารถจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ
5
เป้ าหมายตามที กาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาคุ ณภาพ
สถานศึกษา
m.k ผู ้บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพของ
5
บุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
m.m ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการ
4
และเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
m. เด็ก ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หาร
4
จัดการศึกษาปฐมวัย
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คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

2.00
2.00

1.78
2.00

4
5

ดีมาก
ดีเยีย ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

20.00

17.80

5

ดีเยีย ม

3.00

2.40

4

ดีมาก

3.00

2.40

4

ดีมาก

3.00

3.00

5

ดีเยีย ม

3.00

3.00

5

ดีเยีย ม

3.00

3.00

5

ดีเยีย ม

3.00

2.40

4

ดีมาก

2.00

1.60

4

ดีมาก

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

มาตรฐานที  แนวการจัดการศึกษา
.f มี หลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษา
5
และนําสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
.j มีระบบกลไกให้ผูม้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนัก
4
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
.x จัดกิ จกรรมเสริ ม สร้ างความตระหนัก รู ้ และ
5
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
.n สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือ
5
กับผูป้ กครอง ชุมชน และท้องถิน
.k จัดสิ งอํานวยความสะดวกเพือพัฒนาเด็กอย่าง
4
รอบด้าน
มาตรฐานที l สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีกาํ หนดในกฎ
8.1 กํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวัย ของ
5
สถานศึกษา
8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
5
ของสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
4
ในการบริ หารจัดการ
l.n ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน คุ ณภาพ
4
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
l.k นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั0ง ภายในและ
5
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา
อย่างต่อเนือง
l.m จัด ทํ า รายงานประจํา ปี ที เป็ นรายงานการ
5
ประเมินคุณภาพภายใน
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คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

20.00
4.00

18.40
4.00

5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

4.00

3.20

5

ดีเยีย ม

4.00

4.00

4

ดีมาก

4.00

4.00

5

ดีเยีย ม

4.00

3.20

4

ดีมาก

5.00

4.70

5

ดีเยีย ม

1.00

1.00

5

ดีเยีย ม

1.00

1.00

5

ดีเยีย ม

1.00

0.80

4

ดีมาก

0.50

0.40

4

ดีมาก

0.50

0.50

5

ดีเยีย ม

1.00

1.00

5

ดีเยีย ม

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
5.00
มาตรฐานที  สถานศึกษามี การสร้ าง ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้สถานศึกษา 5.00
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
.f เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็ก
4
2.50
และบุคลากรใน สถานศึกษา
.j มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากร
5
2.50
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเกียวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
5.00
มาตรฐานที fw การพัฒ นาสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามปรั ช ญา 5.00
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
fw.f จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริ มให้เด็กบรรลุ
5
3.00
ตามเป้ าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
fw.j ผลการดําเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมาย
5
2.00
มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
5.00
มาตรฐานที ff การพัฒนาการศึ กษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิ รูป 5.00
การศึกษาเพือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ0น
ff.f จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุน
5
3.00
ตามนโยบาย เกียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ff.j ผลการดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย
5
2.00
ผลการประเมินรวมทุกมาตรฐาน
100.00
สรุ ปผลภาพรวมของระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนทีไ3 ด้ 94.09
ระดับ
 ระดับ f
 ระดับ j
 ระดับ x
คุณภาพ
(0.00 - 49.99) (50.00 - 59.99) (60.00 - 74.99)
(ปรับปรุ ง)
(พอใช้)
(ดี)
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คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

4.50
4.50

5
5

ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม

2.00

4

ดีมาก

2.50

5

ดีเยีย ม

5.00
5.00

5
5

ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม

3.00

5

ดีเยีย ม

2.00
5.00
5.00

5
5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม

3.00

5

ดีเยีย ม

2.00
94.09

5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย3 ม

 ระดับ n
(75.00 - 89.99)
(ดีมาก)

 ระดับ k
(90.00 - 100.00)
(ดีเยีย ม)

ตารางที3 38 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี0 ระดับการศึกษาขั0นพื0นฐาน ปี การศึกษา 2558

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

มาตรฐานด้ านผู้เรียน(รวม มฐ.ที3 ? – มฐ.ที3 V)
มาตรฐานที 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรี ยภาพ
f.f มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกําลังกาย
1790
97.97
สมําเสมอ
f.j มีน0 าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกาย
1631
89.27
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
f.x ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและ
1696
92.83
หลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสี ยงต่อความรุ นแรง
โรคภัย อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางเพศ
f.n เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน ใจ กล้า
1665
91.13
แสดงออกอย่างเหมาะสม
f.k มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและให้เกียรติผูอ้ ืน
1700
93.04
f.m สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ 1815
93.34
ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์
j.f มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
1795
98.26
j.j เอื0ออาทรผูอ้ ืนและกตัญgูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
1650
90.33
j.x ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
1628
89.11
j.n ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนา
1566
85.70
สิ งแวดล้อม
มาตรฐานที 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเอง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ย
1603
87.73
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื อต่างๆ
รอบตัว
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คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

30.00
5.00
0.5

27.56
4.66
0.49

5
5
5

ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

0.5

0.45

5

ดีเยีย ม

1.0

0.93

5

ดีเยีย ม

1.0

0.91

5

ดีเยีย ม

1.0
1.0

0.93
0.95

5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

5.00
4.77
0.46
0.43
0.99

4.62
1.97
0.90
0.89
0.86

5
5
5
4
4

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม
ดีมาก
ดีมาก

5.00

4.52

5

ดีเยีย ม

0.96

1.75

4

ดีมาก

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป
1642

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

x.j มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั0ง
89.87
คําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้เพิมเติม
x.x เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียนความ
1702
93.16
คิดเห็นเพือการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
x.n ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลงาน
1710
93.59
มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
n.f สรุ ปความคิดจากเรื องทีอ่าน ฟัง และดู และ
1644
90
สื อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
1644
90
n.j นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อ
วิธีการของตนเอง
90
n.x กําหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา 1644
โดยมีเหตุผลประกอบ
n.n มีความคิดริ เริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
1644
90
ความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ นตามหลักสู ตร
5.1 ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไป 1655
90.58
ตามเกณฑ์
k.j ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสู ตร
1792
98.09
เป็ นไปตามเกณฑ์
k.x ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1807
98.93
เป็ นไปตามเกณฑ์
k.n ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
1675
91.69
มาตรฐานที 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
m.f วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
1634
89.44
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คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

1.00

0.90

5

ดีเยีย ม

1.00

0.93

5

ดีเยีย ม

1.00
5.00

0.94
4.50

5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

2.00

1.80

5

ดีเยีย ม

1.00

0.90

5

ดีเยีย ม

1.00

0.90

5

ดีเยีย ม

1.00

0.90

5

ดีเยีย ม

5.00
1.00

4.79
0.91

5
4

ดีเยีย ม
ดีมาก

1.00

0.98

4

ดีมาก

2.00

1.98

4

ดีมาก

1.00
5.00

0.92
4.47

4
4

ดีมาก
ดีมาก

2.00

1.79

4

ดีมาก

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป
1598

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

m.j ทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน พัฒนางาน และ
87.47
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
m.x ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
1600
87.58
1705
93.32
m.n มีความรู ้สึกทีดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้
เกียวกับอาชีพทีตนเองสนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที 7 ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิ ผล
7.1 ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั0งด้าน
95
100.00
ความรู ้ ทั ก ษะกระบวนการ ส มรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
7.2 ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้
86
90.53
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
.x ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ทีตอบสนอง
89
93.7
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
.n ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับ
93
98
การนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณา
การในการจัดการเรี ยนรู ้
.k ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการ
93
98
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที
หลากหลาย
7.6 ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปั ญหา
86
90.5
ให้แก่ผเู ้ รี ยนทั0งด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วย
ความเสมอภาค
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คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

1.00

0.87

4

ดีมาก

1.00
1.00

0.88
0.93

4
4

ดีมาก
ดีมาก

50.00
10.00

46.98
9.48

5
5

ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม

1.00

1.00

5

ดีเยีย ม

1.00

0.91

5

ดีเยีย ม

2.00

1.87

5

ดีเยีย ม

1.00

0.98

5

ดีเยีย ม

1.00

0.98

5

ดีเยีย ม

1.00

0.91

5

ดีเยีย ม

จํานวน
เด็ก/ครู
ร้ อยละ/
ค่ า
มาตรฐาน / ตัวชี2วดั
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก
ระดับ G
ขึน2 ไป
. ครู มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
89
93.68
1.00
ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน
.l ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และ
89
93.68
1.00
เป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
. ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับ
90
94.73
1.00
มอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ
มาตรฐานที 8 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ 10.00
เกิดประสิ ทธิ ผล
l.f ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิด
5
1.00
ริ เริ มทีเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
l.j ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและ
5
2.00
ใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิด
ทั0งด้านวิชาการและการจัดการ
l.x ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้
4
2.00
บรรลุเป้ าหมายตามทีกาํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
l.n ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5
2.00
ให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ
l.k นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
5
1.00
บริ หารการจัดการศึกษา
l.m ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการ
4
2.00
และเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
มาตรฐานที 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงาน
5.00
ตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึ กษารู ้ และปฏิ บ ตั ิ หน้าที
5
2.00
ตามทีระเบียบกําหนด
120

คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

0.94

5

ดีเยีย ม

0.94

5

ดีเยีย ม

0.95

5

ดีเยีย ม

9.20

5

ดีเยีย ม

1.00

5

ดีเยีย ม

2.00

5

ดีเยีย ม

1.60

4

ดีมาก

2.00

5

ดีเยีย ม

1.00

5

ดีเยีย ม

1.60

4

ดีมาก

5

5

ดีเยีย ม

2.00

5

ดีเยีย ม

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

.j คณะกรรมการสถานศึ ก ษากํากับ ติ ดตาม ดู แล
5
และขับ เคลื อนการดําเนิ นงานของสถานศึ ก ษาให้
บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
9.3 ผูป้ กครองและชุ ม ชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการ
5
พัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
10.1 หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
4
กับท้องถิน
10.2 จัดรายวิชาเพิมเติมทีหลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือก
4
เรี ยนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
10.3 จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ยนที ส่ งเสริ มและ
5
ตอบสนองตามความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
fw.n สนับ สนุ น ให้ ค รู จดั กระบวนการเรี ย นรู ้ ที ใ ห้
5
ผูเ้ รี ย นได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง จนสรุ ป ความรู ้ ไ ด้ด้ว ย
ตนเอง
10.5 นิ เทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนํา
5
ผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างสมําเสมอ
fw.mจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทีมีประสิ ทธิ ภาพ
5
และครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ หารทีส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ff.f ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร อาคารเรี ยนมัน คง
5
สะอาดและปลอดภัย มี สิ งอํา นวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ ม
รื น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน
121

คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

1.00

1.00

5

ดีเยีย ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

10.00

9.20

5

ดีเยีย ม

2.00

1.60

4

ดีมาก

2.00

1.60

4

ดีมาก

1.00

1.00

5

ดีเยีย ม

1.00

1.00

5

ดีเยีย ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย ม

10.00

9.40

5

ดีเยีย ม

4.00

4.00

5

ดีเยีย ม

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

ff.j จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
4
และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ff.x จัด ห้ อ งสมุ ด ที ใ ห้ บ ริ ก ารสื อ และเทคโนโลยี
5
สารสนเทศที เอื0 อให้ ผูเ้ รี ย นเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองและ/
หรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที 12 สถานศึ ก ษามี ก ารประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
ตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
fj.f กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5
fj.j จัดทําและดําเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัด
5
การศึกษาของ สถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
fj.x จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สาระสนเทศ
4
ในการบริ หารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
4
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั0งภายในและ
5
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการ
5
ประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้สถานศึกษา
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
fx.f มี ก ารสร้ า งและพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายใน
4
สถานศึ ก ษาและใช้ป ระโยชน์ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ท0 ัง
ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา เพื อ พัฒ นาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ บุคลากรของสถานศึกษา
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คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

3.00

2.40

4

ดีมาก

3.00

3.00

5

ดีเยีย ม

5.00

4.70

5

ดีเยีย ม

1.00
1.00

1.00
1.00

5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

1.00

0.80

4

ดีมาก

0.50

0.40

4

ดีมาก

0.50

0.50

5

ดีเยีย ม

1.00

1.00

5

ดีเยีย ม

10.00
10.00

9
9

5
5

ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม

5.00

4.00

4

ดีมาก

มาตรฐาน / ตัวชี2วดั

จํานวน
เด็ก/ครู
ทีอ3 ยู่ใน
ระดับ G
ขึน2 ไป

ร้ อยละ/
ค่ า
ระดับทีไ3 ด้ นํา2 หนัก

รวมทั0งผูท้ ีเกียวข้อง
fx.j มี ก ารแลกเปลี ย นเรี ยนรู ้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากร
5
ภายใน ส ถาน ศึ ก ษ า ระห ว่ า งส ถาน ศึ ก ษ ากั บ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเกียวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นทีกาํ หนดขึ0น
fn.f จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
5
เป้ าหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ ปรั ช ญา และจุ ด เน้ น ของ
สถานศึกษา
14.2 ผลการดํา เนิ น งานส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นบรรลุ
4
เป้ าหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ ปรั ช ญา และจุ ด เน้ น ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือตอบสนอง
5
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดําเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมาย
4
ผลการประเมินรวมทุกมาตรฐาน

คะแนน
ทีไ3 ด้

ระดับคุณภาพ

5.00

5.00

5

ดีเยีย ม

5.00
5.00

4.6
4.6

5
5

ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

3.00

3.00

5

ดีเยีย ม

2.00

1.60

4

ดีมาก

5.00
5.00
3.00

4.6
4.6
3.00

5
5
5

ดีเยีย3 ม
ดีเยีย ม
ดีเยีย ม

2.00
100.00

1.60
92.74

4
5

ดีมาก
ดีเยีย3 ม

หมายเหตุ : จํานวนครู นบั เฉพาะสายครู ผสู ้ อนชาวไทยเท่านั0น
สรุ ปผลภาพรวมของระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน คะแนนทีไ3 ด้ 92.74
ระดับ
 ระดับ f
 ระดับ j
 ระดับ x
คุณภาพ (0.00 - 49.99) (50.00 - 59.99) (60.00 - 74.99)
(ปรับปรุ ง)
(พอใช้)
(ดี)
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 ระดับ n
(75.00 - 89.99)
(ดีมาก)

 ระดับ k
(90.00 - 100.00)
(ดีเยีย ม)

บทที3 4
สรุปผลการพัฒ นาและการนําไปใช้
4.1 สรุ ปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดํา เนิ น งานการจัด การศึ ก ษาของโ รงเรี ยนใ นปี การศึ ก ษา 2558 ทังใ นระดับ ปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขันพืนฐานเป็ นที#น่าพอใจในระดับดีเยีย# ม โดยสรุ ปได้ดงั นี0
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัย
เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายเป็ นทีน่าพอใจ มีทกั ษะการเคลือนไหวดีมาก เรี ยนรู ้ทกั ษะต่างๆ และปฏิบตั ิได้
อย่างคล่ องแคล่ วจน สามารถปฏิ บตั ิ เองได้ นับ เป็ นการพัฒนาที ยงั ยืน มี สุขนิ สั ยในการดู แลสุ ขภาพของตนและ
สามารถหลีกเลียงสภาวะทีเสี ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ งเสพติดได้
ในด้านอารมณ์ และจิตใจ นักเรี ยนมีความร่ าเริ ง แจ่มใส มัน ใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุ มอารมณ์
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง ให้ความร่ วมมือในการรณรงค์ให้พี ๆ มัธยมศึกษาไม่
ลืมทีจะนําตุก๊ ตามาแบ่งปั นให้ผยู ้ ากไร้ ในเทศกาลคริ สต์มาส เด็ก ๆ ชืนชมดนตรี และศิลปะ เรี ยนรู ้ทีจะรักธรรมชาติ
เด็กๆมีวินัย รับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต เล่นและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ เชื อฟั งคําสอนของพ่อแม่และครู
อาจารย์ รู ้จกั นิง ฟัง สังเกต ถามตอบและปฏิบตั ิได้ นับเป็ นพัฒนาการด้านสังคมทีน่าพอใจ
สําหรับ พัฒ นาการด้านสติ ปัญญานั0น กิ จกรรมการเรี ยนที หลากหลายได้ช่วยให้เด็กรู ้ จกั สังเกต แยกแยะ
เชื อ มโยง ซั ก ถาม และแสวงหาคํา ตอบ จนเกิ ด ความคิ ด รวบยอดนับ เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยเริ ม ต้น จาก
ประสบการณ์นาํ สู่ สาระความรู ้และถ่ายทอดเป็ นภาษาได้อย่างดี เด็ก ๆ มีความสุ ขเมือได้ร่วม Project Approach ใน
กิจกรรมการเรี ยน เริ มมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ซึ งเป็ นรากฐานสําคัญของ STEM และ
ทีสาํ คัญพื0นความรู ้ รวมทั0งประสบการณ์นาํ สู่ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน
คุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานที 1 ถึ ง 6 ในภาพรวมเป็ นที น่าพอใจในทุ กมาตรฐานไม่ว่าจะเป็ นเรื องของ
สุ ขภาวะทีดี มีสุนทรี ยภาพ ทักษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองความสามารถใน
การคิดอย่างเป็ นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมีเหตุมีผล มีความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ น
ตามหลักสู ตร มีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้และ มีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษหลี กเลี ยงตนเองจากสภาวะทีเสี ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย
อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมัน ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที
ดี รู ้จกั ให้เกียรติผอู ้ ืน นักเรี ยนมีความเอื0ออาทรต่อผูอ้ ืนและกตัญgูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็น และ
วัฒนธรรมทีแตกต่าง
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ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสังเกต อ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน สามารถตั0งคําถามเพือค้นหาความรู ้เพิมเติม รักการอ่าน
และสามารถแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะจากทางสื อเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ร่วมกับผูอ้ ื นได้
แลกเปลี ยนความคิดเห็ นเพือการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกันเป็ น และใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ และนําเสนอผลงานได้อย่าง
น่าชืนชม
ผู เ้ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เริ ม และสร้ า งสรรค์ ทํา งานร่ วมกัน ได้ดี ผู ้เรี ย นสามารถนํา เสนอผลงานด้ว ยความ
ภาคภูมิใจ มีข0 นั ตอนในการนําเสนอวิธีคิดหรื อวิธีแก้ปัญหาทีตนใช้ได้ สามารถแสดงความคิดเห็ นอย่างมีเหตุผลทั0ง
ด้วยวาจาและเขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ผูเ้ รี ยนสามารถร่ วมกันวางแผนงานและดําเนิ นการจนสําเร็ จ มีความมุ่งมัน
ทํางานอย่างมีความสุ ขและภูมิใจในผลงาน
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ในปี การศึกษา 2558 นี0 ที มงานครู ในระดับอนุ บาลของโรงเรี ยนมี ความไม่ราบรื นเล็กน้อย เพราะครู ใหม่
เข้า-ออก และครู ผใู ้ หญ่ท่านหนึงป่ วย แต่ทุกคนช่วยกันปฏิบตั ิงานอย่างช่วยเหลือเกื0อกูลกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อนักเรี ยน สร้างพื0นฐานทีมนั คงในการเรี ยนรู ้ให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยัง ยืน
ครู มี ค วามเข้า ใจในปรั ช ญาและหลัก การการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ทั0ง ปรั ช ญาการศึ ก ษาคาทอลิ ก และ
การศึกษาอุร์สุลิน ผนวกกับความเข้าใจในธรรมชาติของปฐมวัย จึงสามารถประยุกต์ใช้หลักสู ตรปฐมวัยในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้อย่างดี
ครู มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกัน เพิ ม มากขึ0 น เพื อ ปรึ ก ษาหารื อ และทํา งานร่ ว มกัน อย่า งมี ทิ ศ ทาง แผนการจัด
ประสบการณ์ จึงสอดคล้องกับหลักสู ตร มี ความหลากหลาย และสามารถให้ความสําคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ
เป็ นรายบุ คคล ในการเรี ยนภาษาอังกฤษได้มีการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนให้เล็กลงกว่าปี ก่อนๆ โดยใช้อตั รา ครู หนึ งต่อ
นักเรี ยน fw คน ครู ทุกคนมีทศั นคติทีดีจึงสามารถบริ หารจัดการชั0นเรี ยนทีสร้างวินยั เชิงบวก เด็กๆ มีความสุ ขในการ
มาโรงเรี ยน ครู ใช้สือและเทคโนโลยีในการนําเสนอบทเรี ยนอย่างเหมาะสม และใช้ภาพกิ จกรรมการเรี ยนในการ
ติดต่อสื อสารและรายงานความก้าวหน้าในพัฒนาการของเด็ก ๆ ต่อผูป้ กครอง
การวัดและประเมิ นผลจัดทําอย่างต่อเนื อง มี การวางแผนร่ วมกัน และรายงานผลที เน้นพัฒนาการ มิ ใช่
ผลคะแนนเพือการแข่งขัน
เครื อข่ายผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดประสบการณ์ให้เด็กๆ และความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองและครู
อยูบ่ นพื0นฐานของการเคารพไว้เนื0อเชื อใจกันและร่ วมสร้างสรรค์สิ งดี ๆ แก่เด็กอนุบาลมาแตร์ เดอีฯ
ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจในปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ความสําคัญของการสร้างรากฐานที
มัน คงในระดับปฐมวัย การเชื อมรอยต่อกับประถมศึกษา ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนั0นครู ใน
ระดับปฐมวัยจึงได้รับโอกาสในการสร้างทักษะ และพัฒนาตนเองเพือการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนให้มีเอกภาพอยู่
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยมี แผนพัฒ นาโรงเรี ย น (2556-2560) กํากับ ผู บ้ ริ ห ารให้ ค าํ ปรึ ก ษาและเอาใจใส่ ก ารจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา แสวงหาความรู ้ และติดตามความเคลือนไหวในวงการศึกษาปฐมวัยในระดับ
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สากล เพือให้ปฐมวัยของโรงเรี ยนมีความทันสมัย
ผูป้ กครองและชุ มชนมีความพึงพอใจ และให้ความไว้วางใจในการดําเนิ นการของโรงเรี ยนสังเกตได้จาก
จํานวนผูม้ ีความประสงค์ให้บุตรเข้าเรี ยนทีมากกว่าปี ทีแล้ว ในขณะทีโรงเรี ยนคงจํานวนนักเรี ยนไว้เท่าเดิม จึงทําให้
มีผผู ้ ดิ หวังประมาณ 750 ครอบครัว และผูท้ ีได้เข้าเรี ยนมีทศั นคติทีดีต่อโรงเรี ยน และมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) มีความชัดเจนยิงขึ0น ซึ งกํากับให้
กําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั0งด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุ ณลักษณะทีพึงประสงค์อย่าง
ชัดเจนตรงตามแผนพัฒนาโรงเรี ยนในทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ ครู มีการทําความรู ้จกั และวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
และทํางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายแนะแนวในกรณี ทีผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องได้รับการเอาใจดู แลพิเศษแตกต่างจาก
ผูอ้ ืน ครู มีการใช้สือและเทคโนโลยีมากขึ0น และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและนําเสนอ
รายงานโดยมี การอ้างอิงอย่างถู กต้องตามหลักวิชาการ ครู พฒั นาวิธีการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย
รวมทั0งคณะครู ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับการก้าวเดินในแผนพัฒนาโรงเรี ยน 2556 - 2560 แสวงหาโอกาสให้ครู ในการ
ฝึ กอบรมต่างๆ ผูบ้ ริ หารติดตามความคืบหน้าทั0งด้านวิชาการและการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ รวมทั0ง
การพัฒนาในด้านจิตใจ และจิ ตวิญญาณของครู จึงทําให้นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุ มชนพึงพอใจในการบริ หาร
จัดการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาได้รับ รายงานอย่างต่ อ เนื อง และมี ส่ วนร่ วมใน การดําเนิ น งานของ
โรงเรี ย น ทั0งด้วยคําแนะนํา การเป็ นวิท ยากร และการจัด หาวิท ยากร ผู เ้ ชี ย วชาญด้านต่ า งๆเพื อให้ ก ารพัฒ นา
โรงเรี ยนบรรลุผลตามเป้ าหมาย อีกทั0งผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมด้วย
หลักสู ตรของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยมีการปรับปรุ งในรู ปแบบการเขียนให้ได้มาตรฐานและทีสําคัญ
แต่ ละกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ใช้แนวคิ ด Teach Less Learn More กํากับ ในการลดความซํ0าซ้อนในเนื0 อหาวิชา และ
บูรณาการการเรี ยนรู ้ระหว่างวิชา มีการจัดรายวิชาเพิมเติมเพือรองรับความต้องการของผูเ้ รี ยน กระบวนการเรี ยน
การสอนด้วย MDLC ทําให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสปฏิ บตั ิจริ งเพิมมากขึ0น การนิ เทศภายในมีส่วนช่ วยกระตุน้ ให้มีการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน อยูเ่ สมอ
คณะซิ สเตอร์ ให้ความสําคัญกับการดูแลความสะอาดและความปลอดภัย รวมทั0งเปิ ดโอกาสให้มีการเพิม สิ ง
อํานวยความสะดวก และพัฒ นาสภาพแวดล้อมและแหล่ ง เรี ย นรู ้ สํ าหรั บ ผู เ้ รี ย น ทางโรงเรี ย นมี ค ณะทํา งานที
ประกอบด้วยผูป้ กครองและนัก เรี ย นเก่ าซึ งเป็ นสถาปนิ ก และมัณ ฑนากรมาช่ วยโรงเรี ย นในการวางแผนและ
ดําเนิ นการปรับปรุ งอาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ โดยมี สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ และสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ ให้ความ
ช่วยเหลือ อีกทั0งยังเป็ นธุ ระในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
การทํางานร่ วมกันของบุ ค ลากรให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ยน เป็ นหน้าที โดยตรงต่ อ
ประเทศชาติตามมาตรฐานของ ศธ. และการให้ความสําคัญต่ออัตลักษณ์โรงเรี ยนคาทอลิก และอัตลักษณ์โรงเรี ยน
อุร์สุลินทําให้การดําเนินการเป็ นกระบวนการด้วยขั0นตอนทีเป็ นระบบชัดเจน มุ่งทีผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย
อนุ บาลมาแตร์ เดอีวิทยาลัยมีความโดดเด่นทีเด็กเป็ นศูนย์กลาง เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของเด็กและเป็ น
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ของครู และผูป้ กครอง เรี ยนรู ้ร่วมกันในการสร้างโอกาสให้เด็กได้พฒั นาอย่างเหมาะสมกับวัย
วุฒิภาวะและสังคมปั จจุบนั
เครื อ ข่ า ยผู ป้ กครองและคุ ณ แม่ อ าสาทํา งานร่ ว มกัน และร่ ว มกับ ทางโรงเรี ย น มี ก ารจัด กิ จ กรรมเพื อ
พัฒนาการของนักเรี ยนอย่างสมําเสมอ กิจกรรมทีจดั แต่ละครั0งมีความสร้างสรรค์ อาศัยความร่ วมแรงร่ วมใจกันของ
ผูป้ กครอง และเด็กๆมีความสุ ขกับกิจกรรมทีผปู ้ กครองจัดให้
ระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ภายในโรงเรี ยนของผูเ้ รี ยน ครู บุ คลากรของโรงเรี ยน รวมทั0งความมี ส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครองในรู ปแบบของสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ เครื อข่ายผูป้ กครองและคุ ณแม่อาสา สมาคมนักเรี ยนเก่ า
มาแตร์ เดอี ฯในพระบรมราชู ปถัมภ์ คณะอนุ กรรมการฝ่ ายวิชาการของสมาคมนักเรี ยนเก่ าฯ เป็ นธรรมชาติ ของ
โรงเรี ยนทีมีความเคลือนไหวดําเนินการและพัฒนาปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
ในปี การศึกษา 2558 งานอาสาจราจร ซึ งสมาคมผูป้ กครองฯ เป็ นผูร้ ิ เริ มดําเนิ นการ ทํางานร่ วมกันอย่าง
ราบรื น แบ่งเบาภาระให้กบั เจ้าหน้าทีจราจร การเยียมโรงเรี ยนน้องทีอาํ เภอสวนผึ0งราชบุรี สมาคมผูป้ กครองฯได้
เชิ ญชวนบริ ษทั แว่นตาท็อปเจริ ญไปด้วย และได้ให้บริ การแว่นสายตาให้นกั เรี ยนและชุ มชม อันเป็ นประโยชน์ยิง
ชมรมแพทย์อาสา และนักเรี ยนเก่าอาสาร่ วมในกิจกรรมเยียมโรงเรี ยนน้องของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีป่าละอู
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ เตรี ยมการ และประสานงานกับโรงเรี ยนจนเกิดผลในภาคปฏิบตั ิ
และเกิดการเรี ยนรู ้ทีน่าพอใจในประเด็นของจิตอาสา ความร่ วมมือของชุมชนถนนหลังสวนเพือความปลอดภัยและ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเพือสาธารณชน ได้รับความร่ วมมือจากผูใ้ หญ่ของการปกครองระดับ กทม. เขตปทุมวัน
และสน.ลุ มพินี มีการดําเนิ นการด้วยความก้าวหน้าและต่อเนื องและได้มีการจัดตั0งคณะกรรมการสิ งแวดล้อมของ
โรงเรี ยนอีกคณะหนึงเพือให้ความรู ้ซ ึ งนําสู่ ภาคปฏิบตั ิในการดูแลสิ งแวดล้อมทีโรงเรี ยนและสร้างนิ สัยติดตัวในการ
เป็ นผูอ้ นุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ งแวดล้อม
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
อัตลัก ษณ์ เซอร์ เวีย มที อนุ บ าลมาแตร์ เดอี วิท ยาลัย เริ ม ต้น จากการอบรมบ่ ม นิ สั ย นัก เรี ยนด้วยความรั ก
อ่ อนโยน ใช้เหตุ ผ ล และค่ อ ย ๆ ฝึ กนิ สั ย ฝึ กให้ ตระหนัก ถึ งความสํ าคัญ ต่ อ ทัศ นคติ ที ดีต่ อการเรี ย นรู ้ และต่ อ
โรงเรี ยน และเห็ นคุ ณค่าของการรักและรับใช้ ความซื อสัตย์สุจริ ต ความมี วินัยในตนเอง มุ่งความเป็ นเลิ ศแห่ งตน
และในปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนรณรงค์เรื อง ความเมตตา และรู ้ จกั เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ืน (Kindness and Empathy)
ผลการประเมินปรากฏว่าการดําเนินการตรงตามมาตรฐานอย่างมีความชัดเจน
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ระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน
เซอร์ เวียม (ข้าพเจ้าจะรับใช้) เป็ นอัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน เช่นเดี ยวกับของโรงเรี ยนอืนๆของคณะนักบวช
อุร์สุลินทัว โลก กระบวนการฝึ กอบรมให้นกั เรี ยนมีจิตตารมณ์ น0 ี ประจําใจ และ กิ จกรรมต่างๆเพือปลู กฝังนิ สัยการ
เป็ น Active Citizen ไม่นิ งดูดายทีจะรับใช้ช่วยเหลื อ เป็ นสิ งทีปรากฏเห็ นได้ในปี การศึกษา 2558 อย่างน่ าพึงพอใจ
นักเรี ยนชั0นมัธยมศึ กษาปี ที m ยืนยันว่า สิ งสําคัญที สุ ดที เขาได้รับ จากโรงเรี ยนคื อ เซอร์ เวียม โดยคณะกรรมการ
เซอร์ เวียมมีการประชุมสมําเสมอเพือติดตามการดําเนินการ
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
โรงเรี ยนกําหนดให้ความซื อสัตย์สุจริ ตด้วยการไม่ลกั ลอก การทําการบ้านและข้อสอบด้วยตนเองและ
การร่ วมแรงร่ วมใจเป็ นหนึ งเดี ยวกัน เพือสร้ างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยการสร้ างความเข้มแข็งของเครื อข่าย
ผูป้ กครองเป็ นมาตรการส่ งเสริ มของโรงเรี ยน
ก. ในประเด็นของนิ สัยในการไม่ทุจริ ต และนําผลงานของคนอืนมานําเสนอเป็ นผลงานของตนเองนั0น
ทางโรงเรี ยนได้ติดตามขั0นตอนในการปฏิ บตั ิของคุ ณครู ในทุกระดับชั0นเรี ยนอย่างสมําเสมอ ส่ งเสริ มให้ครู แก้ไข
ปั ญหา โดยไม่ละเลย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็ นคนซื อสัตย์สุจริ ต
ข. การทํางานร่ วมกันด้วยจิตอาสาเพือนักเรี ยน สมาคมผูป้ กครอง เครื อข่ายผูป้ กครอง และผูป้ กครอง
อาสา ได้ให้ ก ารตอบรั บ อย่างดี ยิง ในปี 2558 มี ผูป้ กครองมาร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ ในโรงเรี ย นเพื อการเรี ยนรู ้ ข อง
นักเรี ยนมากมาย ด้วยความริ เริ ม สร้างสรรค์ และเป็ นหนึงเดียวกับโรงเรี ยน
4.2 ผลสํ าเร็จทีเ3 ป็ นจุดเด่ นและจุดทีค3 วรพัฒ นาของโรงเรีย น
เมื อประเมิ นตนเองประกอบกับรับฟั งการประเมินของผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องและชุ มชนแล้ว จุดเด่นและจุดที ควร
พัฒนาของโรงเรี ยน คือ
4.2.1 ผลสํ าเร็จทีเ3 ป็ นจุดเด่ นของโรงเรีย น
ก. อัตลักษณ์เซอร์ เวียม เป็ นทีประจักษ์อย่างเป็ นรู ปธรรมในผูเ้ รี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และนักเรี ยน
เก่า ดังปรากฏในความริ เริ ม และความร่ วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ
ข. ความมี มารยาท รู ้ จกั กาลเทศะของนักเรี ยน ในการเข้าร่ วมพิ ธีการ การฟั งวิท ยากร และการประชุ ม
ต่างๆ
ค. ความก้าวหน้าของนักเรี ยนในการใช้ภาษาอังกฤษ
ง. ผลสัมฤทธิ@ ของนักเรี ยนในข้อสอบมาตรฐานต่าง ๆ
จ. ความร่ วมมือและอุทิศตนของบุคลากรในการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาของโรงเรี ยน โดยเฉพาะใน
กระบวนการ MDLC
ฉ. การเริ มต้นสร้างคณะกรรมการสิ งแวดล้อมของโรงเรี ยน ด้วยความร่ วมมือของผูป้ กครองของนักเรี ยน
ปั จจุบนั และนักเรี ยนทีจบการศึกษาไปแล้ว
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4.2.2 จุดทีค3 วรพัฒ นาของโรงเรีย น
ก. ความพยายามต่อไปของครู แต่ละกลุ่มสาระวิชาทีจะ “ สอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ให้มากขึ0น”
ข. การใช้เทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ และความยับยั0งชัง ใจและมีสติในการใช้สือสังคม
ของทุกฝ่ าย
ค. การสร้างนิสัยรักการอ่านให้เป็ นพื0นฐานของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ง. การกระตุน้ ให้นกั เรี ยนใส่ ใจเต็มทีกบั การมีวนิ ยั ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ไม่หวังพึงการเรี ยนพิเศษกวด
วิชาเป็ นตัวช่วยสําคัญในการเรี ยนรู ้โดยปฏิบตั ิตนตามกระแส
4.3 แนวทางการพัฒ นาในอนาคต
ปี การศึ ก ษา 2559 จะเป็ นปี ที 4 ของการดําเนิ น การตามแผนพัฒ นาโรงเรี ย น 2556 - 2560 โรงเรี ย นจะ
ดําเนินการอย่างต่อเนือง ดังนี0
4.3.1 แผนพัฒ นาด้ านบุคลากรครู
ก. ให้ MDLC เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน และการจัดกิจกรรมทุกประเภทของโรงเรี ยน จึงจําเป็ น ต้อง
ฝึ กอบรมครู ใหม่ และครู ทียงั ไม่ชดั เจนในกระบวนการ ตลอดจนเผยแพร่ กระบวนการนี0สู่ผปู ้ กครองและนักเรี ยนเก่า
ข. พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื อง โดยมีเป้ าหมายทีการเรี ยนรู ้ ทีมีความหมายต่อชี วิต และสอนให้น้อยลง
เรี ยนรู ้ให้มากขึ0น
ค. ร่ วมกันบริ หารหลักสู ตรอัญจลา และอุร์สุลิน ซึ งจะช่วยให้ครู ใช้วธิ ี การของนักบุญอัญจลาในการบริ หาร
ชั0นเรี ยน และหล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ
ง. สรรหาการฝึ กอบรมที ช่ วยกระตุ ้น การแสวงหาการจัดการเรี ย นการสอนที ท ้าทายความสนใจของ
นักเรี ยน กระตุน้ ความคิด และการแสวงหาความรู ้ของนักเรี ยน
4.3.2 แผนพัฒ นาด้ านบริ หาร
ก. ดําเนินการในการเตรี ยมสร้างอาคารใหม่ให้ถึงขั0นมีแบบพิมพ์เขียวพร้อม
ข. จัดระบบบัญชีและการเงิน เชื อมโยงกับการบันทึกทรัพย์สิน และการจัดซื0 ออย่างเป็ นระบบ ครอบคลุม
ทุกงาน
ค. จัดการเก็บข้อมูลและภาพของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบและมีการ Back Up ข้อมูลอย่างปลอดภัย
ง. เริ มใช้ Software ใหม่ในระบบบริ หาร
4.3.3 แผนพัฒ นาด้ านวิชาการ
ก. พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื องเพือให้เกิดการสอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ให้มากขึ0น
ข. เพิมคุณภาพการนิ เทศการสอนและการวิจยั ในชั0นเรี ยน
ค. ปรับหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามความจําเป็ นของการเข้ามหาวิทยาลัย
ง. พัฒนาข้อสอบวัดผลให้เน้นการคิดของนักเรี ยนมากขึ0น
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4.3.4 แผนพัฒ นาด้ านบริการ
ก. เน้นการประหยัดและการดูแลสิ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมยัง ยืนในงานบริ การต่างๆ
ข. ฝึ กอบรมให้ครู ธุรการ บริ การสามารถทํางานแทนกันได้ เมือมีความจําเป็ น
4.3.5 แผนพัฒ นาด้ านสั มพันธ์ ชุมชน
ก. กรรมการสิ งแวดล้อมของโรงเรี ยนขยายเครื อข่ายสู่ ชุมชน
ข. ร่ วมงานกับสถานีตาํ รวจนครบาลลุมพินี และเขตปทุมวัน ในการดูแลสิ งแวดล้อม สร้างวินยั และความ
ปลอดภัยให้กบั ชุมชน
4.c ความต้ องการการช่ วยเหลือ
ก. หน่วยราชการในชุมชน เป็ นต้นเขตปทุมวัน และสถานีตาํ รวจนครบาลลุมพินีมีความเข้มแข็งในการบริ การ
ชุมชน และให้ความรู ้ทีมีประโยชน์ในการสร้าง Active Citizen
ข. หน่ วยงานของรัฐส่ งเสริ มการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพยิงๆขึ0น และให้ธุรกิ จการศึกษาดําเนิ นการอยูใ่ น
กรอบของความถูกต้อง ไม่เปิ ดบริ การสอนพิเศษ ติวนักเรี ยนในระหว่างเวลาเรี ยนตามกําหนดซึ งผูเ้ รี ยนในระบบต้อง
อยูใ่ นสถานศึกษา
ค. หน่วยงานของรัฐพัฒนาข้อสอบมาตรฐานต่างๆให้ได้คุณภาพระดับสากลซึ งเป็ นความยุติธรรมต่อผูเ้ รี ยน
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การรับรองการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานนี0ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องในประเด็นต่อไปนี0เรี ยบร้อยแล้ว
 ได้ผา่ นการตรวจสอบคําผิด การใช้ภาษา
 เนื0อหาในรายงานได้ผา่ นการตรวจสอบข้อมูลและเนื0อหาแล้ว
รายนามคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนพิจารณารับรองข้อมูลการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
1. ซิ สเตอร์ สมจิตร์
2. ซิ สเตอร์ เพ็ญศรี
3. นางทีนามารี
4. นายขวัญกล้า
5. นายพิเชษฐ
6. นางสาวสุ มิตรา
7. นางจินตนา
8. นายอนุพนั ธ์

ครองบุญศรี
ห่อเร
ผลาดิกานนท์
นุชนารถ
สิ ทธิ อาํ นวย
พงศธร
บุญรัตน์
กิจนิจชีวะ

ผูร้ ับใบอนุญาต ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ
ผูแ้ ทนครู ในโรงเรี ยน
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูป้ กครองนักเรี ยนในโรงเรี ยน
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ

ลงชื3 อ
(ซิสเตอร์ สมจิตร์ ครองบุญศรี))
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที3 8 เมษายน 2559

ลงชื3 อ
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารและผู้อาํ นวยการโรงเรีย นมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที3 8 เมษายน 2559
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คําสั3 งที3 5/2558
โรงเรีย นมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
เรื3 อง แต่ งตั2งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2558
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ ม เติ ม (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวดที 6
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา บัญญัติให้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั0งนี0 ไ ด้ก าํ หนดให้ ทุ ก โรงเรี ยนต้องประเมิ นคุ ณ ภาพการจัด
การศึกษาว่า มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี0 เป็ นประจําทุกปี เพือให้การประกันคุณภาพภายในเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล จึงแต่งตั0งคณะกรรมการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยนมาแตร์ เดอี
วิทยาลัย ดังนี0
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้ วย
1. ซิ สเตอร์ เพ็ญศรี ห่ อเร
2. นางสาวสุ มิตรา พงศธร
3. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
4. นายขวัญกล้า นุชนารถ
5. นางนิลวรรณ เจตวรัญgู
6. นายสุ ภชั ร์ ทองสถิตย์

ผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอาวุโสด้านวิชาการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอาวุโสด้านกิจการนักเรี ยน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอาวุโสด้านธุ รการและ
อาคารสถานที
7. นายประพนธ์ พิสัยพันธุ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอาวุโสด้านกิจกรรมพิเศษ
8. นางสาวรัชดาริ นทร์ มุสิกะโปดก หัวหน้าระดับประถมศึกษา
9. นางสาวชญานุช ชูชาติ
หัวหน้าระดับอนุบาล
10. นางสาวพรรนภา สุ รพันธ์พิทกั ษ์ ผูช้ ่วยบริ หารด้านมาตรฐานการศึกษา

ทีปรึ กษา
ทีปรึ กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูด้ าํ เนินการ

หน้ าที3 1. อํานวยการและสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็ นด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ให้คาํ ปรึ กษาแนะแนวทางการปฏิบตั ิให้การประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
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2. คณะกรรมการติดตามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้ วย
1. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
กํากับดูแลมาตรฐานด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา
ครู และด้านมาตรการส่ งเสริ ม
2. นางสาวสุ มิตรา พงศธร
กํากับดูแลมาตรฐานด้านผูบ้ ริ หาร ครู และด้านอัตลักษณ์
สถานศึกษา
3. นายขวัญกล้า นุชนารถ
กํากับดูแลมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน (วิชาการ)
4. นางนิลวรรณ เจตวรัญgู
กํากับดูแลมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน (คุณลักษณะ)
5. นายประพนธ์ พิสัยพันธุ์
กํากับดูแลมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
หน้ าที3 อํานวยการ กํากับ ติดตาม ให้งานประกันคุณภาพเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษา
ข้อเสนอแนะ และแก้ปัญหาทีจะเกิดขึ0นในระหว่างการดําเนินการ
3. คณะกรรมการประสานงาน
1. นางสาวพรรนภา สุ รพันธ์พิทกั ษ์
2. นางสาวดนุชรี ตันโอภาส
3. นางสาวชญานุช ชูชาติ
4. หัวหน้าแต่ละมาตรฐาน
หน้ าที3 1. เป็ นผูป้ ระสานงานหลักในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน
2. จัดเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการดําเนิ นงานแต่ละมาตรฐาน และสรุ ปผลการดําเนินงาน
3. จัดทําปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ
4. คณะกรรมการกํากับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยมีหน้าทีรับผิดชอบดําเนิ นการดําเนิ นการพัฒนา จัดเก็บข้อมูล สรุ ปผลและจัดทําเอกสารทีเกียวข้องกับ
มาตรฐานทีรับผิดชอบ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที3 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
มาตรฐานที3 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
นางปณิดา คงสั นทัด
มาตรฐานที3 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
นางสาวปัถย์ รั กธรรม
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นางปณิ ดา คงสันทัด
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
นางสาวสุ มาลี ฉิ มน้อย

มาตรฐานที3 4 เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญา
นางสาวสุ มาลี ฉิมน้ อย
นางวราภรณ์ ตั0งคุณสมบัติ
มาตรฐานที3 5 ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
นางวีรนุช กรํ3ารักษา
นางบุบผา จิตรี เทียง
มาตรฐานที3 6 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธผล
นางวีรนุช กรํ3ารักษา
นางสาวศรี ลดั ดา ฉิ มน้อย
มาตรฐานที3 7 แนวการจัดการศึกษา
นางบุบผา จิตรีเทีย3 ง
นางสาวปั ถย์ รักธรรม
มาตรฐานที3 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
นางสาวชญานุช ชู ชาติ
นางสาวศรี ลดั ดา ฉิ มน้อย
มาตรฐานที3 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
นางสาวศรี ลดั ดา ฉิมน้ อย
นางวีรนุช กรํารักษา
มาตรฐานที3 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย
นางสาวชญานุช ชู ชาติ
นางบุบผา จิตรี เทียง
มาตรฐานที3 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือยกระดับคุณภาพให้
สู งขึ0น
นางวีรนุช กรํารักษา

นางสาวชญานุช ชู ชาติ

ระดับการศึกษาขั2นพืน2 ฐาน
มาตรฐานที3 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรี ยภาพ
นางราตรี อุ่นใจ
นางสมพิศ ราวีศรี
นางสาวเนาวรัตน์ ทัศนเกษม
นางสุ รียพ์ ร ทวีแสงสกุลไทย
มาตรฐานที3 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์
นายเกฏฐ์ เจตะสานนท์
นางสาวกนกวรรณ ไทยรัตน์
นางนิรมล แตงน้อย
นายฐิติกร หัตถการุ ณย์
มาตรฐานที3 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง
นายวิศิษฐ์ เตียวตระกูล
นางสาวปวีณา ปาลวัฒน์
นางธัญกร เจียมเจริ ญ
นางภาวนา สิ นสาคร
มาตรฐานที3 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล
นางสาวจินต์ จิระริยากุล
นางจันทร์ เพ็ญ หงส์ตระกูล
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มาตรฐานที3 5

มาตรฐานที3 6

มาตรฐานที3 7

มาตรฐานที3 8

มาตรฐานที3 9

มาตรฐานที3 10

มาตรฐานที3 11

มาตรฐานที3 12

มาตรฐานที3 13

นางสาวพิมพ์ภทั ร์ เพ็งพิต
นางสาวจุไรรัตน์ ภัทรานุกุล
นายชุติวฒั น์ สุ วตั ถิพงศ์
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ นตามหลักสู ตร
นางนริ ศราภรณ์ กฤตภคะ
นางสาวรัชดาริ นทร์ มุสิกะโปดก
นางสาวปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์
นางสาวบุษบง จัน นงเยาว์
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้และมีเจตคติ
ทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
นางสาวดนุชรี ตันโอภาส
นางสาวจุไรพร จิตรโรจนรักษ์
นางเสาวนีย ์ ชี
นางสาวนันทิกา ฉอ้อนศรี
ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
นางนิลวรรณ เจตวรัญlู
นางวรรณี วิมาลา
นางพีรญา ใจชํานาญ
นางสาวปั ญจพร สอนพูด
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
นางอรนุช การพิศิษฎ์
นางสาวกุลวดี ฟูพนั ธุ วฒ
ุ ิ
นางอมรา พนมไทย
นางสาวภัทรสุ ดา ยุทธคราม
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
นางบุษรินทร์ ปรี ทอง
นางแวววิมล นาคะพงษ์
นายณัฐวุฒิ พิกุลณี
นางสาวกนกพรรณ ศุภเสรี สกุล
สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นางวีณา รักษาสกุล
นางจารุ พรรณ อินทุรัตน์
นางสาวเบญจพร ธรรมธี รพงษ์
นางสาวกรรณิ การ์ กลินกลัด
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ หารทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
นางสาวอรอุมา สว่ างธูป
นางสาวอภิรดี จําปาถิน
นางสาววิรัชฎา วัฒนปรี ชากุล
นางสาวธนาวรรณ ธนพรดี
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
นางสาวพรรนภา สุ รพันธ์ พ ิทกั ษ์
นางสาวรุ่ งทิพย์ จันทร์ ปีติ
นางชัฏปภา แก้วสุ จริ ต
นางสาววิชญาพร วโรจนานุ ลกั ษณ์
สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
นางสาวสถาพร สู ตะบุตร
นางสาวตวิษา เชาว์ฉลาด
นางสาววิไลพร เกตุอุดม
นางสาวสุ รียว์ รรณ พรหมขุนทอง
136

มาตรฐานที3 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
นางสาวพรทิพ ย์ ถาวรวุฒ ิ
นางสุ รียพ์ ร เบ้าพาละ
นางนพรัตน์ บัวดิศ
นางสาวณิ ชนันทน์ แก้วคํา
มาตรฐานที3 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
นางสาวสิ ริรัตน์ ครุ วรรณ
นางสาวปิ ยะวดี นาคสุ ข
นางสาวจิติมา บุญคํา
นางช่อเอื0อง อุทิตะสาร
ให้ผูท้ ีได้รับการแต่งตั0งดําเนิ นการรวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้อมูล พัฒนา สรุ ปผล ส่ งเอกสารและรายงาน
ข้อมูลตามระบบและปฏิ ทินการปฏิ บตั ิ งานเพือรองรับการประเมินคุ ณภาพภายใน และจัดทํารายงานการประเมิ น
ภายในของโรงเรี ยนประจําปี การศึกษา 2558 ให้เสร็ จสิ0 นและรายงานต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที 25 พฤษภาคม 2558

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผูอ้ าํ นวยการ
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คําสั3 งที3 6/2558
โรงเรีย นมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
เรื3 อง แต่ งตั2งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานของโรงเรีย น
เพือให้การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2558 ดําเนิ นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้วยความเรี ยบร้ อย มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล จึงแต่งตั0งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี0
f. นางสาวสุ มิตรา พงศธร
j. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
x. นางสาวพรรนภา สุ รพันธ์พิทกั ษ์
n. นายขวัญกล้า นุชนารถ
k. นางนิลวรรณ เจตวรัญgู
m. นายสุ ภสั ร์ ทองสถิตย์
. นายประพนธ์ พิสัยพันธุ์
l. นางสาวชญานุช ชูชาติ
. นางราตรี อุ่นใจ
fw. นายเกฏฐ์ เจตะสานนท์
ff. นายวิศิษฐ์ เตียวตระกูล
fj. นางสาวจินต์ จิระริ ยากุล
fx. นางนริ ศราภรณ์ กฤตภคะ
fn. นางสาวดนุชรี ตันโอภาส
fk. นางอรนุช การพิศิษฎ์
16. นางบุษริ นทร์ ปรี ทอง
f. นางวีณา รักษาสกุล
18. นางสาวอรอุมา สว่างธู ป
f. นางสาวสถาพร สู ตะบุตร
20. นางสาวพรทิพย์ ถาวรวุฒิ

ทีปรึ กษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ให้ผทู ้ ีได้รับการแต่งตั0งดําเนิ นการจัดทํามาตรฐานการศึกษาประจําปี การศึกษา 2558 ให้เสร็ จสิ0 นและ
รายงานต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที 27 พฤษภาคม 2558

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผูอ้ าํ นวยการ
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